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ȘEDINJA CONSILIULUI DE STATîn ziua de 30 mai 1975 a avut loc ședința Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România.La ședință au luat parte, ca invitați, viceprim-miniștri ai guvernului, miniștri și alți conducători de organe centrale de stat, precum și președinți ai unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale.Consiliul de Stat a dezbătut și adoptat următoarele decrete : decretul privind îmbunătățirea regimului de construire a locuințelor din fondurile statului sau din fondurile populației cu sprijifiul statului în credite și execuție; decretul privind participarea unităților economice române la societăți mixte în străinătate ; decretul privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului pentru

presă și tipărituri ; decretul cu privire la repartizarea în producție a absolvenților instituțiilor de învățămînt superior de la învăță- mîntul de zi ; decretul cu privire la stabilirea programului de funcționare a unităților comerciale și de alimentație publică ; decretul pentru modificarea unor articole din Legea nr. 7/1974 cu privire la realizarea, exploatarea, întreținerea și finanțarea amenajărilor de irigații și a celorlalte lucrări de îmbunătățiri funciare; decretul privind pregătirea de conducători auto profesioniști ; decretul privind pregătirea conducătorilor de autovehicule amatori ; decretul privind stabilirea vechimii necesare pentru promovarea în funcție (meserie) pe niveluri de calificare sau categorii de încadrare superioare a personalului operativ și muncitorilor din unitățile de turism încadrați
DECR

în activitatea de producție prin policalificare în perioada din afara sezonului ; decretul privind modificarea Codului aerian al Republicii Socialiste România, aprobat prin Decretul nr. 516 din 5 decembrie 1953, cu modificările ulterioare.Consiliul de Stat a ratificat următoarele tratate internaționale: Protocolul cu privire Ia modificarea Statutului Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și Convenției privind capacitatea juridică, privilegiile și imunității» Consiliului de Ajutor Economic Reciproc ; Convenția pentru reglementarea diferendelor relative la investiții între state și persoane ale altor state ; Acordul de cooperare culturală între Republica Socialistă România și Statele Unite Mexicane ; Acordul cultural între Guvernul Republicii Socialiste

România și Guvernul Republicii Liberia ; Acordul de cooperare culturală și științifică între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Ruan- deze ; Convenția pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate contra securității aviației civile, încheiată la Montreal, la 23 septembrie 1971; Protocolul încheiat la Montreal la 16 octombrie 1974 referitor la un amendament la articolul 50 alineatul „a“ al Convenției privind aviația civilă internațională, încheiată la Chicago la 7 decembrie 1944.Toate decretele menționate , au fost, în prealabil, avizate favorabil de comisiile permanente de resort ale Marii Adunări Naționale și de Consiliul Legislativ.tn continuare au fost rezolvate unele probleme ale activității curentă.
ETUL

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
cu privire Ia stabilirea programului de funcționare a unităților comerciale

și de alimentație publică

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Ministrul poștelor și telecomunicațiilor 

din R. P. Chineză, Ciun Fu-sianTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri dimineața, pe Ciun Fu-sian, ministrul poștelor și telecomunicațiilor din Republica Populară Chineză, care face o vizită în țara noastră.Oaspetele a fost însoțit de Liu Cheng-ciu, adjunct al ministrului poștelor și telecomunicațiilor, și de Li Tin-ciuan, ambasadorul R.P. Chineze la București.A fost de față Traian Dudaș, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor.Ministrul Ciun Fu-sian a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald și frățest salut din partea tovarășilor Mao Tzedun și Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat.în cadrul întrevederii, Ciun Fu-sian a împărtășit impresiile din timpul

vizitei în țara noastră, care i-a permis să cunoască, în mod direct, aspecte semnificative ale înfăptuirilor poporului nostru pe calea făuririi societății socialiste în România și a dat o înaltă apreciere politicii partidului și statului nostru. De asemenea, ministrul poștelor și telecomunicațiilor din R. P. Chineză și-a exprimat satisfacția față de rezultatele convorbirilor avute in țara noastră in probleme de interes comun.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit cordial pentru cuvintele de apreciere față de România și poporul său și a rugat pe oaspete ca, la înapoierea în patrie, să transmită, în numele său, al conducerii de partid și de stat, tovarășilor Mao Tzedun și Ciu En-lai călduroase salutări prietenești, împreună cu cele mai bune urări de sănătate.

In timpul întrevederii au fost relevate cu deplină satisfacție' relațiile strînse, tradiționale, de prietenie frățească și colaborare multilaterală, dintre partidele și țările noastre. în acest context a fost subliniată importanța contactelor directe, a întîl- nirilor și schimburilor de experiență pentru adîncirea și diversificarea a- cestei rodnice conlucrări, în folosul dezvoltării economiei celor două țări, al popoarelor român și chinez. Totodată, a fost reafirmată hotărîrea ambelor țări de a acționa în continuare pentru întărirea prieteniei ro- mâno-chineze, a colaborării pe multiple planuri, în interesul celor două popoare, al progresului lor economic și social, al cauzei socialismului și păcii în lume.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.
Regizorul sovietic luri OzerovTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri după-amiază, pe regizorul sovietic luri Ozerov.La primire a luat parte tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comi

tetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste.Cu acest prilej a avut loc o convorbire în legătură cu intenția regizorului spvietic de a realiza o epopee cinematografică consacrată luptei comuniștilor din diferite țări, în
cadrul căreia dorește să prezinte momente din insurecția națională armată antifascistă și antiimperia- listă din țara noastră, din lupta Partidului Comunist Român pentru libertatea poporului.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, MANEA MĂNESCU, ÎN R. P. BULGARIA
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PRIN DEZVOLTAREA SPIRITULUI DE RĂSPUNDERE COMUNISTĂ

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
Art. 1. — în vederea unei mai bune aprovizionări și serviri a populației, precum și a economisirii timpului necesar efectuării cumpărăturilor, orarul de funcționare a unităților comerciale și de alimentație publică va fi stabilit potrivit prevederilor prezentului decret.
Art. 2. — Orarul de funcționare 

a unităților comerciale și de alimentație publică se stabilește de către comitetele sau, după caz, de birourile executive ale consiliilor populare municipale, ale sectoarelor municipiului București, orășenești și comunale.
Art. 3. — Orarul de funcționare 

a unităților comerciale va fi stabilit între orele 5—22.în cadrul limitelor prevăzute la alineatul precedent, orarul de funcționare a unităților comerciale va fi stabilit, In mod diferențiat, în funcție; de :
a) nevoile de aprovizionare ale populației ;b) profilul, amplasarea și densitatea unităților comerciale de același tip ;c) programul de lucru al unităților socialiste din zona respectivă ;d) sezonul, eficiența economică 

a unităților;e) alte condiții specifice localității sau zonei unde se găsesc amplasate unitățile comerciale.

Pentru unitățile comerciale care funcționează în incinta sau imediata apropiere a unităților socialiste, orarul de funcționare va adaptat în raport de programul lucru al acestor unități.
Art. 4. — Aprovizionarea mărfuri a unităților comerciale va face, de regulă, în afara orarului de funcționare stabilit potrivit art. 3.
Art. 5 — Orarul de funcționare a unităților de alimentație publică — restaurante, baruri de noapte, precum și unitățile similare acestora — nu va putea depăși ora 1 noaptea.
Art. 6. — Programele muzical- artistice care se prezintă în restaurante, baruri de noapte și unități similare acestora vor fi aprobate de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, care va exercita un control permanent asupra respectării lor.
Art. 7. — Barurile de noapte și unitățile similare acestora vor putea funcționa numai cu autorizarea emisă de Ministerul Comerțului Interior împreună cu Ministerul de
Art. 8 barurile similare 18 ani.
Art. 9.

fi decu se

Interne.— Se interzice accesul în de noapte și în unitățile acestora al tinerilor sub— în vederea asigurării condițiilor de liniște și odihnă ale cetățenilor, la unitățile de alimentație publică care funcționează în grădini și terase situate în zone de locuințe, în stațiuni de odihnă

ii

și tratament, prezentarea programului muzical nu va putea depăși ora 22. După această oră, programul muzical se va prezenta numai în interiorul localului unității.în toate cazurile se vor lua măsurile corespunzătoare pentru a nu fi tulburată liniștea cetățenilor. •
Art. 10. — Nerespectărea dispozițiilor referitoare la ora de închidere a unităților de alimentație publică prevăzute la art. 5 constituie contravenție și se sancționează cu închisoare contravențională de la o lună la 6 luni sau cu amendă de la 5 000 la 30 000 lei.în cazul contravenției prevăzute în alineatul precedent nu sînt aplicabile dispozițiile referitoare la plata a jumătate din minimul amenzii, prevăzute la art. 25 și 26 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.Prevederile privind trimiterea în judecată din Decretul nr. 153/1970, pentru stabilirea și sancționarea unor contravenții privind regulile de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică, se aplică în mod Corespunzător.

Art. 11. — Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3 000 la 10 000 lei nerespec- tarea prevederilor art. 6, 7, 8 și 9 din prezentul decret.
Art. 12. — Sancțiunile prevăzute de art. 10 și 11 se aplică conducătorilor de unități sau, după caz, înlocuitorilor acestora,, vino- vați de nerespectărea prevederilor legale.Constatarea și aplicarea amenzii pentru contravențiile prevăzute în prezentul decret se fac de către ofițerii sau subofițerii de miliție ori de organele Inspecției comerciale de stat.în măsura în care prezentul decret nu dispune altfel, contravențiilor de la art. 10 și 11 le sînt a- plicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.
Art. 13. — Ministerul Comerțului Interior, Ministerul de Interne, Ministerul Turismului, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, precum și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor adopta măsurile corespunzătoare în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor prezentului decret.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Sub semnul întăririi normelor 
de conviețuire civilizată

Importantele reglementări adoptate prin decretul Consiliului de Stat creează condiții îmbunătățite de aprovizionare a oamenilor muncii, prin alcătuirea orarului unităților comerciale mai aproape de cerințele populației, în spiritul respectului față de timpul cetățenilor, pornind de la cerințele vieții raționale și ale folosirii judicioase a programului lor de muncă șl odihnă.De aceea, organele de stat, și In primul rlnd cele cărora le revin împuterniciri exprese prin actualul decret, trebuie să adopte, fără in- tîrziere, măsuri concrete, care să asigure organizarea activității în domeniile ce fac obiectul reglementărilor de față în spiritul și litera acestora, pentru realizarea întocmai a finalității lor. Fiecare unitate comercială, acționînd în conformitate cu reglementările legale, trebuie să adopte toate măsurile practice pentru desfășurarea activității în condiții civilizate, cu grijă și solicitudine față de oamenii muncii.în contextul pofiticii promovate permanent, cu grijă neslăbită, de partid și de stat de educare sănătoasă a tineretului, de asigurare a celor mai bune condiții de creștere a tinerei generații într-o atmosferă civilizată, demnă, pentru forma

rea tinerilor în spiritul respectului față de normele civilizației socialiste, decretul — așa cum rezultă din lectura lui — interzice accesul adolescenților, al minorilor în unități ale căror orar și specific, in- cluzînd consumul de băuturi alcoolice, nu ar exercita o influentă pozitivă asupra sănătății și moralei lor. Tineretul nostru este chemat la mari înfăptuiri pentru progresul și prosperitatea patriei, în fața sa se deschid perspective din cele mai însorite, dar se ridică și sarcini deosebit de importante. care cer pregătire temeinică, învățătură, calificare profesională, seriozitate — și, desigur, frecventarea localurilor de noapte nu este de natură să contribuie la satisfacerea acestor cerințe. Este un prilej să reamintim sarcina pe care o au toți factorii educativi — și în special familia, școala, organizațiile de partid și U.T.C. din școli, conducerile unităților de învățămînt, Întregul corp didactic — de a orienta cu consecvență activitatea tinerilor în timpul liber către preocupări sănătoase, utilg, care să completeze pregătirea lor moral-politică, educativă, profesională, către preferințe de autentică valoare și bun gust, îndeplinind cerințele unei dezvoltări armonioase, ale destinderii civilizate. Este timpul să se ia mă

suri hotărlte de combatere r unor manifestări necorespunzătoare ce se mai constată în programul pretins distractiv, de falsă recreere, al u- nor tineri, portițe deschise înspre deprinderea unor gusturi și obiceiuri dăunătoare, străine spiritului și eticii noastre.Așa cum rezultă din lectura decretului, sint adoptate reglementări clare, menite să ocrotească odihna cetățenilor, liniștea și aspectul civilizat al străzilor, al cartierelor, al stațiunilor de odihnă, al tuturor localităților, în așa fel incit destinderea unora să nu constituie prilej de incomodare a celorlalți, distracția în localurile publice să nu se transforme în surse de zgomot și de tulburare a repausului altora. Sînt prevederi firești, componente ale unui cadru general de viață armonioasă, echilibrată, demnă, de reală civilizație socialistă.Echipele de control obștesc, activul larg de cetățeni, al căror rol In asigurarea desfășurării unui comerț legal, corect, civilizat este atlt de important, sînt chemate să depună o activitate susținută, consecventă, pentru aplicarea întocmai, în toate localitățile, a acestor reglementări puse în slujba oamenilor muncii, a sănătății și timpului lor, a odihnei și bunei serviri, a întăririi normelor de civilizație.

II Ne străduim să făurim otel de înaltă calitate
si oameni superiori oricărui utel de calitate II

La întrebârile „Scînteii" răspunde azi tovarășul loachim MOGA,
prim-secretar al Comitetului |udețean Hunedoara al P.C.R.

— Pentru succesele de presti
giu realizate in 1974, organizația 
județeană de partid Hunedoara 
a ocupat locul III in întrecerea 
pe țară, combinatul siderurgic a 
primit înaltul titlu de Erou al 
Muncii Socialiste, iar alte în
treprinderi au fost distinse cu 
ordine și diplome de unități 
fruntașe. Anul acesta, producția 
industrială a județului va depăși 
20 miliarde lei. Numai in pri
mele patru luni ale anului s-a 
realizat o producție suplimen
tară in valoare de 148 303 000 
lei. Cum acționează comitetul 
județean, organizațiile de partid 
pentru amplificarea realizărilor 
obținute pină in prezent și în
făptuirea sarcinilor sporite ce 
trebuie realizate de acum îna
inte ?

Cu prilejul vizitei de lucru făcute anul trecut în județul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a adresat îndemnul de a făuri un oțel de înaltă calitate și un om superior oricărui oțel de calitate. Călăuziți de acest neprețuit îndemn, comuniștii pun un accent deosebit atit pe crearea
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• DISCUȚIE DIRECTĂ iNTRE PRODUCĂTOR Șl PROIECTANT • 
SESIUNI BINE PREGĂTITE, HOTĂRIRI BINE CHIBZUITE • RUBRI
CILE NOASTRE : DIALOG CETĂȚENESC, STRADA, PIAȚA, INSTI
TUȚIA, CONTRASTE, FAPTUL DIVERS, SPORT, DE PRETUTINDENI

— Aș sublinia, din capul locului, că Înalta cerea darul facții, obligații pe planul activității economice, al dezvoltării spiritului de răspundere comunistă față de sarcinile încredințate.

apreciere acordată de condu- partidului și statului a avut de a trezi, firesc, mari satis- dar și de a trasa noi și sporite

TRIBUNA EXPERIENȚEI 
ORGANIZAȚIILOR 

DE PARTID 
IN ÎNDEPLINIREA 

SARCINILOR ECONOMICE 
STABILITE DE CONGRESUL 

AL XI-LEA AL P.C.R.

Oameni șl oțel Foto : 8. Cristian

tuturor condițiilor tehnice necesare pentru a asigura o producție ritmică și de bună calitate, cît și pe folosirea tuturor posibilităților de influențare politico-educativă a oamenilor muncii, pentru a-i înarma cu o înaltă conștiință socialistă, cu o înțelegere clară a îndatoririlor concrete ce le revin la locurile lor de muncă In lupta pentru făurirea viitorului luminos al patriei, prefigurat în Programul partidului. Deosebit de eficient în atingerea telului propus s-a dovedit a fi amplul dialog inițiat de comitetul județean de partid cu masa comuniștilor asupra preocupării fiecăruia pentru ridicarea pregătirii politice, tehnico-pro- fesionale si îmbogățirea cunoștințelor de cultură generală. Discuțiile înglobează și părerile membrilor de partid despre formele și metodele de muncă ale birourilor și comitetelor de partid.în lumina acelorași orientări, acționăm în continuare pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă. Repartizați să răspundă de un număr de organizații de partid din întreprinderi și obiective de investiții, membrii biroului intervin operativ pentru soluționarea diferitelor probleme, fără a lăsa să ia amploare greutățile de moment ce apar în activitatea

curentă. Acordăm o deosebită atenție creșterii răspunderii, inițiativei, influenței și capacității de organizare și mobilizare a organizațiilor de partid, întăririi responsabilității lor în conducerea activității economice, concomitent cu antrenarea largă a comitetelor oamenilor muncii, comisiilor controlului muncitoresc și comisiilor pe domenii la rezolvarea lor prioritare din fiecare fiecare unitate.Pornind de la adevărulduce înseamnă a prevedea, a îmbina activitatea curentă cu o largă viziune de perspectivă, concomitent cu soluționarea problemelor actuale din întreprinderi avem permanent în vedere antrenarea colectivelor la găsirea încă de pe acum a soluțiilor și modalităților de rezolvare a sarcinilor pentru viitorul plan cincinal. într-o recentă ședință a biroului comitetului județean de partid, pe baza unui studiu amplu, a fost dezbătut modul cum acționează organizațiile de partid și consiliile oamenilor muncii de la Qentrala minereurilor Deva și Centrala cărbunelui Petroșani pentru stimularea activității de cerceta- re-proiectare și s-au cristalizat un șir de importante măsuri. Este în curs de pregătire programul dezvoltării în perspectivă a agriculturii județului, ce urmează a fi dezbătut într-o ședință a activului de partid, cu o largă participare a specialiștilor.
— Cum se asigură creșterea 

rolului conducător al organiza
țiilor de partid din unitățile e- 
conomice pentru bunul mers al 
producției ?— însușindu-și indicația de a muta centrul de greutate al întregii activități politico-organizatorice în fabrici și uzine, pe șantiere, în unități agricole, acolo unde se hotărăște soarta producției, biroul comitetului județean de partid obișnuiește să organizeze analize, la fața locului, care contribuie la creșterea rolului organizațiilor de partid în asigurarea bunului mers al producției. Fără să ne propunem a face un „inventar1* complet al numeroaselor acțiuni ce se desfășoară în acest sens, amintim că în Valea Jiului, de exemplu, un colectiv al comitetului județean de partid, completat cu membri ai biroului comitetului municipal Petroșani. a controlat și ajutat în acest an activitatea a 14 comitete de partid si 46 organizații de bază din unitățile miniere, după care a avut loc — în cadrul biroului jude-

probleme- sector, dincă a eon

(Continuare in pag. a III-a)

La mina Filipeștii de Pădure n-am mai fost de vreo 28 de ani. N-am mai fost, căci mi se părea că, o dată, o singură dată, era de ajuns. Cu vîrf și îndesat. Pentru totdeauna. Căci așa noroaie, așa șale frînt* prin galeriile cît cotul iți puteau ajunge pentru o viață.

școli de invidiat, un „sat* minier — embrionul unui adevărat oraș al viitorului — iar mina : una dintre cele mai moderne din țară, unde munca dură a mineri
stadiu Ia Roșia Montană, a venit aici. Locul era cam ca atunci cînd îl văzusem eu pentru prima dată. între timp, ceea ce s-a făcut în adîncuri și-a căpătat e-

materială a colectivității u- mane, ci, îndeosebi. în cea morală, „Moștenirea" preluată la naționalizare era aproape nulă. Sau, mai precis. era cea din Filipeștii de
Dar alții au tot venit de-atunci și pină acum și au rămas, ca inginerul Avram Oniciu, moțul din Sohodol, ca Eleodor Mino- niu, șeful stației de salvare din mina Filipeștii de Pădure, ca maistrul elec- trotehnician Ion Duțu, propus de mineri și ales in postul de primar al comunei, și mulți alții, vreo 2 000 de suflete care în a- cești ani au schimbat fata locului, făcînd-o de nerecu-Sosele asfaltate,

„Din om, mai om"
0 DEVIZĂ A MUNCII POLITICO-EDUCATIVE ÎN RÎNDUL 

MINERILOR DE LA FILIPEȘTII DE PĂDURE

tului e tot dură, dar omenească.Omul acesta, Oniciu, venit din Sohodolul Apusenilor, are o deviză : adevăratul caracter se cunoaște la greu. A absolvit facultatea de mine în 1953 și, după un
coul în lumea de la suprafață. Mina are acum 45 km de galerii prin care se poate circula numai cu capul sus. Pe acest spațiu s-a produs, în anii cit n-am mai fost aici, o schimbare esențială. Nu numai în baza

Pădure de altădată pe care, după ce ai văzut-o, nu te mai chema a doua oară. „Ce-i aici, acum, ne spune Avram Oniciu. este avere fără moștenire. Oamenii singuri au făcut-o, pornind de la lipsurile și necazurile

de început. Erau multe de făcut și locul bun. Pe cărbunele de-aici s-a construit, în bună parte, termocentrala de la Doicești. Nu este cel mai bun cărbune din lume, nici cel mai gras. Dar este. Pentru multe decenii de-acum încolo, deci pentru cîteva generații de mineri".Oamenii au dobîndit demnitatea verticalei și au făcut din mina lor o excelentă școală a disciplinei muncitorești bazată în primul rînd pe spiritul de e- chipă. Brigada maistrului miner Vasile Vlăsceanu este astăzi cunoscută în toată tara. Am întîlnit schimbul ei de zi, la lucru, intr-un
Ioan GRIGORESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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FAPTUL'
DIVERS
Florile 
litoraluluiPentru sezonul estival ’75, de Ia Mangalia la Năvodari, litoralul și-a țesut un veritabil covor de flori multicolore. Un covor care numără peste 3 000 000 de flori aduse din serele de la Nep- tun, Eforie și de la întreprinderea de gospodărie comunală Constanța. Cu alte cuvinte, pentru fiecare oaspete al litoralului — cite un buchet ! Dar iată și o fantezie a horticultorilor con- stănțeni : numele șiragului de perle al stațiunilor este „scris” în mozaicuri verticale din flori de diferite specii și culori. O idee care ar putea înflori și în stațiunile montane. Situate la înălțime, nu pot rămîne mai prejos !
Rugămintea 
unui tată

„Potrivit de statură, slăbuț, 
ochi căprui, păr castaniu pieptă
nat intr-o parte, îmbrăcat cu un 
costum de tergal de culoare 
bej...". Am redat textual succin
ta prezentare a lui Titi G. Da
mian, pe care i-a făcut-o, în 
scrisoarea adresată rubricii noas
tre, tatăl său, Gheorghe Damian, 
din comuna Surata, județul 
Vrancea. I-a făcut această pre
zentare cu nădejdea că dacă va 
fi intilnit de cineva, să-t amin
tească fiului său că trebuie să 
se întoarcă la școala de mecanici 
agricoli de la Ciulnița, pe care 
a părăsit-o plecind fără adresă. 
„Mă văd nevoit — ne scrie ta
tăl său — să-i plătesc școlari
zarea de pină acum. $i nu e 
drept ca eu să mă spetesc mun
cind, iar el să hoinărească cine 
știe pe unde. Mai ales că e băiat 
mare, flăcău, care in curind va 
deveni major și trebuie să-și 
ciștlge singur plinea. Că nimeni 
nu-i dă un pahar de apă, fără 
muncă. De cind ne știm am 
trăit și trăim in cinste și ome
nie, și așa mi-l doresc și pe 
el...“.

UituculȘtefan Pașca, gestionar la magazinul din Curtuiușu Mic (Maramureș), venise la Baia Mare, zicea el, cu treburi. Cu treburi și nu prea, de vreme ce s-a dus glonț la „Butoiașul cu bere”. „Cald al naibii... Băiete, adă una rece !“ — a cerut el. Apoi încă una, și încă două, încă nouă... Și uite așa, s-a tot „răcorit”, pină n-a mai știut cum îl cheamă. Abia a doua zi l-au trecut sudorile, văzînd că nu mai are servieta cu cele două librete C.E.C., cu niște note de comandă în alb, o ștampilă, un portmoneu cu acte și bani. A a- vut însă noroc cu Gavril Oșan, muncitor la I.R.E. Baia Mare, care a găsit servieta cu toate cele, a predat-o miliției, mirîn- du-se foarte cum poate un om să-și bea... mințile. Acum s-a trezit de-a binelea. Măcar de i-ar fi de învățătură să se lase de băutură.
Strict 
autentic

— Numele și prenumele ?
— loan Fechete.
— Unde lucrați ?— La întreprinderea de indus

trie locală Mediaș.
— Ce sport preferați ?
— Ca toată lumea : fotbalul.
— Atunci, de ce ați făcut-o 

pe boxerul in comuna de baștină, 
Brateiu, și In autogara Mediaș ? 
De ce ați provocat scandal și ați 
lovit oameni nevinovați ?

— 1 !
Cu amărăciune, procurorul-șef 

Mircea Pașca din Mediaș con
semnează in scrisoarea trimisă 
despre cazul de mai sus o 
coincidență tristă: I.F. a fost 
condamnat la un an și opt luni 
închisoare exact in ziua in care 
împlinea 18 ani și cind ar fi 
trebuit să-și sărbătorească ma
joratul...

Sesiuni bine pregătite, 
hotăriri bine chibzuite

In municipiul Ploiești s-au încheiat recent adunările de alegere a comitetelor cetățenești — organisme care, potrivit legii de organizare și funcționare a consiliilor populare, constituie un sprijin permanent pentru organele administrației locale de stat în soluționarea problemelor de interes obștesc. I-am solicitat tovarășului ION PARASCHIV, primarul municipiului Ploiești, să ne vorbească despre modul în care s-a organizat această acțiune, despre măsurile preconizate pentru creșterea rolului comitetelor cetățenești și al celorlalte organisme obștești în viața o- rașului...Am acordat în ultimul timp, și a- cordăm în continuare, o atenție deosebită realizării unui contact cît 
mai strîns cu organismele obștești — respectiv comitetele de cetățeni, asociațiile de locatari, comitetele de inițiativă pentru lucrările obștești — pentru că în acest fel ne îndeplinim una din obligațiile fundamentale — aceea de a fi permanent în legătură cu masele, de a ne consulta și de a hotărî împreună asupra tuturor problemelor de larg Interes public. Atit primarul, cit și vicepreședinții comitetului executiv, aparatul consiliului popular nu așteaptă numai să vină comitetele de cetățeni la sediul primăriei pentru a ne cere sprijin în rezolvarea unei probleme sau a alteia, ci s-a introdus prac
tica de a organiza periodic întilniri 
cu cetățenii pe cartiere, pe zone ale municipiului. Am luat măsura ca la aceste întilniri să participe, alături 
de primar ori vicepreședinți, repre
zentanți ai principalelor servicii publice, pentru a lua cunoștință de problemele ridicate — astfel incit pentru cele posibile a fi soluționate să se găsească pe loc cuvenita rezolvare, iar pentru celelalte, in raport cu posibilitățile și competența primăriei, să se dea răspunsuri clare, fără promisiuni și angajamente formale. Am constatat că oamenii a- preciază acest mod de a discuta și manifestă înțelegere — chiar și în cazul problemelor care nu pot fi soluționate, atunci cind argumentăm concret posibilitățile materiale de care dispunem, atunci cind explicăm de ce nu pot fi soluționate anumite cerințe. Ba, mai mult, de multe ori, vin ei înșiși cu propuneri de a ac-, ționa prin muncă patriotică, cu participarea lor nemijlocită, pentru a găsi totuși soluții de rezolvare a celor mai presante dintre necesități.Un mare ajutor primim — în perfecționarea legăturii cu organismele obștești, cu cetățenii — din partea 
deputaților. In primul rînd, pentru

că ei înșiși participă la aceste întîl- niri, iau cunoștință de problemele pentru care s-au stabilit soluții, antrenează cetățenii la înfăptuirea celor ce se pot realiza cu resurse locale. In al doilea rînd, deputății — în cadrul comisiilor permanente — exercită un control sistematic asupra organismelor din administrație în sarcina cărora intră îndeplinirea hotărîrilor stabilite împreună cu cetățenii. Dacă în ultima legislatură unele cadre din administrație mai aveau tendința de a folosi activitatea deputaților pentru a-șl îndeplini propriile sarcini, solicitîndu-i pe a-
PREOCUPĂRI 
Șl EXIGENTE 

LA CONSILIILE 
POPULARE

ceștia să le transmită tot felul de situații și tabele, acum — prin controlul permanent pe care îl exercită asupra administrației, prin interesul pe care-1 dovedesc pentru cunoașterea și rezolvarea problemelor ridicate de cetățeni — deputății noștri au făcut ca astfel de practici să rămină de domeniul trecutului. Astăzi avem deputați care vin la primar, la vicepreședinți și ne atrag atenția ori de cîte ori anumite probleme de interes cetățenesc nu-și găsesc cea mai bună soluționare sau cind anumite reglementări nu sînt traduse în viață în spiritul și litera lor. In acest fel, ei lși exercită mandatul încredințat de obște și participă in mod activ, printr-o bună cunoaștere a cerințelor cetățenilor, la îmbunătățirea activității consiliului popular.Pe teritoriul municipiului activează, de asemenea, circa 360 de asociații ale locatarilor, care — potrivit statutului — răspund de gospodărirea și întreținerea fondului locativ, de respectarea normelor de conviețuire socială in blocuri etc. In general. primăria a primit și primește un ajutor prețios din partea acestor organisme obștești care, în multe locuri, rezolvă sarcini de administrație și mai ales educative la fel de bine ca aparatul nostru. Am ajuns însă la concluzia că sprijinul acestora va putea fi și mai mare, mai eficient, dacă, la rîndul nostru, vom

reuși să le ajutăm mai mult în îndeplinirea sarcinilor încredințate de obște. De ce spun acest lucru 7 Pentru că am constatat că unii membri ai comitetului executiv au pierdut obiceiul de a face vizite in blocuri, acolo unde-și desfășoară activitatea asociațiile, de a sta de vorbă cu oamenii și acasă, nu numai lp primărie, în mod „oficial”, pentru că acasă se poate discuta mai deschis, ai posibilitatea să cunoști multe probleme pe care, altfel, n-ai avea cum să le afli. Or, realizind un contact mai strîns cu asociațiile de locatari acolo, la domiciliul lor, vom fi în măsură să avem permanent „pulsul” problemelor cetățenești, să ajutăm și să fim ajutați în rezolvarea lor.In cartierele noastre își desfășoară activitatea numeroși pensionari, gospodine care, în calitate de comuniști, se află încadrați în organizațiile de partid din cartier. Acești oameni au o mare experiență de muncă și de viață și tocmai de a- ceea noi acordăm o atenție deosebită antrenării lor în activitatea obștească. In adunările organizațiilor de partid din cartiere s-au dezbătut probleme legate de îmbunătățirea condițiilor de aprovizionare a populației, de înfrumusețarea și gospodărirea mai bună a zonelor respective, de respectarea normelor e- ticii și echității socialiste. Nu puține au fost propunerile făcute aici care, prin importanța lor, au constituit sursele de la care am plecat in soluționarea unor probleme de interes general. Așa a fost cazul măsurilor adoptate de comitetul executiv pentru combaterea unor surse de poluare a apelor și a atmosferei, pentru îmbunătățirea canalizării și introducerea apei în oraș, pentru educarea tineretului și atragerea lui la acțiunile gospodărești. Vom căuta să mobilizăm și mai mult aceste forțe de partid, ele avînd, după cum a- rătam, un rol deosebit în formarea și dezvoltarea spiritului de bun gospodar al fiecărui cetățean.Sîntem convinși că, folosind în continuare un astfel de stil de muncă — a conchis primarul municipiului Ploiești — vom menține un permanent dialog intre primărie și cetățeni, vom realiza cu adevărat o participare reală, efectivă, a locuitorilor orașului la conducerea și rezolvarea treburilor obștești, vom obține rezultate cu care să se mândrească și primăria, și cetățenii.
C. CĂPRARU 
Constantin PRIESCU

Construcții moderne la Miercurea Cluc: Magazinul universal Foto : S. Cristian

Informații, sesizări, propuneri de la cititorii si corespondenții „Scînteii"

MARI ȘANTIERE PENTRU CEI MICI• Rețeaua de creșe și grădinițe din județul Vrancea continuă să se extindă și în acest an. în orașele județului se construiesc, din fondurile statului, încă 480 locuri in grădinițe : două grădinițe cu 240 locuri în municipiul Focșani, iar la Odobești și Panciu cîte o grădiniță cu 120 locuri. Intr-un stadiu avansat de e- xecuție sînt și creșele din Focșani și Odobești, fiecare avind 100 locuri, urmînd ca în municipiul Focșani să înceapă construcția unei alte creșe cu 200 de locuri.Edificii asemănătoare se ridică și < în comunele județului Vrancea. De exemplu, la Bălești, Suraia și Homocea se fac ultimele pregătiri pentru darea în folosință a 3 grădinițe construite prin contribuția cetățenilor și cu sprijinul statului. In alte comune — Negrilești și Golești — se află în construcție localuri de noi grădinițe. Pentru următorul cincinal se prevede o creștere a numărului de locuri în unități preșcolare cu aproape 4 000 față de cel existent la sfir- șitul acestui an, pregătirile în vederea materializării acestor obiective fiind începute încă de pe acum. (Dan Drăgulescu, corespondentul „Scînteii").• Acum cîteva zile, la Ploiești, pe str. Bobîlna, cei mici au primit în dar o nouă și modernă creșă-grădi-

niță cu 340 de locuri. Edificiul este dotat cu toate cele necesare, incit copiii vor avea condiții de cazare, masă și joacă excelente. O creșă cu 100 de locuri s-a deschis acum cîteva zile și la Sinaia. In prezent se fac ultimele amenajări pentru ca și copiilor de la Bușteni să li șe pună la dispoziție un edificiu asemănător. Din anul trecut și pină in prezent, din fondurile unor mari unități industriale prahovene — combinatele petrochimice de la Teleajen și Brazi, întreprinderea „1 Mai" ș.a. — cît și din resursele financiare ale Consiliului popular județean Prahova s-au construit și dat in folosință creșe-cămin care însumează 2 070 locuri. (Const. Căpraru, corespondentul „Scînteii").• în județul Gorj, rețeaua de creșe și grădinițe se dezvoltă continuu, ajungînd în prezent la circa 14 000 de locuri. Demn de reținut este faptul că mai bine de jumătate din acestea au fost realizate în anii actualului cincinal. In 1975, importante obiective pentru cei mici se construiesc în orașele Tg. Jiu, Novaci șl Țicleni, precum și în numeroase sate ale județului. Se vor ridica, de asemenea, creșe și grădinițe cu 100 și respectiv 240 locuri la Turceni, Rovinari și Motru. (D. Prună, corespondentul „Scînteii").
Perioadă de vîrf în magazinele

pentru copii

In cooperația meșteșugărească din Buzău
NOI UNITĂȚI DE DESFACERE Șl SERVICII

' 'istCooperația meșteșugărească din județul Buzău și-a dezvoltat considerabil în ultimii ani producția, venind în întimpinarea consumului populației cu un evantai tot mai larg de articole. Pe această bază, rețeaua magazinelor de prezentare și desfacere a produselor proprii a fost extinsă cu 60 de unități noi, majoritatea situate în sate și comune. Prin acestea se dirijează spre consumatorii rurali o varietate mare de confecții pentru a- dulți și copii, tricotaje, încălțăminte, covoare, obiecte de artizanat, lenjerie, marochinărie și alte produse realizate prin valorificarea superioară a materiilor prime din zonă.In scopul orientării producției atelierelor în concordantă cu nevoile populației, cu preferințele diferitelor categorii de beneficiari, magazinele de desfacere au introdus în activitatea lor curentă sistemul comenzilor prin gestionari. Comenzile sînt centralizate operativ la uniunea județeană, iar de aici sînt transmise atelierelor și secțiilor productive, de unde mărfurile solicitate sînt trimise unităților Sistemul permite o aprovizionare judicioasă și o rapidă circulație a mărfurilor.în aceeași direcție — satisfacerea cerințelor populației — s-a acționat și la unitățile situate în orașe. Personalul tehnic al Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești din Buzău elaborează în prezent o serie de programe de specializare a

unor magazine, astfel ca prin Intermediul lor să poată fi pusă la dispoziția cetățenilor o gamă largă de produse, în mărimi, modele, culori și caracteristici cit mai complexe. De asemenea, sint în organizare noi activități productive — printre care : prelucrarea lemnului, a metalelor, a materialelor plastice — în scopul diversificării acelor articole de uz gospodăresc destinate populației care nu sînt cuprinse in nomenclatorul de producție al industriei.Concomitent cu dezvoltarea rețelei de desfacere, cooperația meșteșugărească buzoiană și-a extins 
și numărul unităților prestatoare de servicii. A fost înființat, de cu- rînd, un centru special de comenzi pentru diferite servicii la domiciliu, activitate ce se bucură de o bună apreciere din partea publicului.Strădaniile de perfecționare continuă a activităților prestatoare de servicii și productive ale cooperației meșteșugărești și-au arătat pe deplin roadele. între altele, este demn de menționat succesul lucrătorilor cooperației meșteșugărești diri Buzău : încheierea planului producției-marfă aferent întregului cincinal cu 8 luni și 10 zile mai devreme. In acest fel, au fost create condiții pentru a se realiza pină la finele anului o producție-marfă suplimentară in valoare de peste 
225 milioane lei.

Mihal BÂZU
corespondentul „Scinteli*

STICLĂ
DE DOROHOIRelujnd o vechg tradiție de pe meleagurile Moldovene. ,<î- nărul colectiv de la întreprinderea de corpuri de iluminat din Dorohoi se afirmă, pe zi ce trece, cu realizări tot mai însemnate. Atingerea, în aceste zile, a parametrilor proiectați, cu trei luni mai devreme față de termenul prevăzut în proiect, coincide cu realizarea unei producții suplimentare în valoare de 8 milioane lei. în condițiile unei exigențe sporite din partea pieței față de articolele de menaj din sticlă și corpurile de i- luminat, aici se fabrică produse care satisfac gusturile cele mai diverse. Numai în acest an au fost introduse în fabricație, între altele, 28 noi modele de corpuri de iluminat. In numeroase unități comerciale din țară se găsesc produse ale întreprinderii dorohoiene purtînd denumiri cum sînt „Cosmin”, „Cotnari”, „Sabina”, care use remarcă prin transparența șV strălucirea sticlei, linie modernă, forme atrăgătoare, execuție îngrijită. Calitatea produselor din sticlă realizate la Dorohoi le-a făcut să fie solicitate și pe piața externă. Intrarea în funcțiune a unei instalații de prelucrare automată a sticlei, creșterea continuă a nivelului calificării oamenilor, fantezia colectivului de creatori sînt numai cîțiva din factorii care au impus aceste produse atenției cumpărătorilor din țară și de peste hotare. (E. Nazarov, corespondentul „Scînteii”)

întreaga rețea comercială acordă o a- tenție sporită, in aceste zile, unităților și raioanelor specializate în vinzarea articolelor pentru eonii. In întîm- pinarea zilei de 1 Iunie, magazinele „Materna" organizează o serie de acțiuni, precum expoziții cu vîn- zare, parade ale modei (la ..„Materna” din str. Bărăției 31, țdin Capitală, parada modei va avea loc chiar in ziua de 1 iunie). Pentru o mai bună servire a publi

cului, rețeaua de unități „Materna” din Capitală a fost organizată pe un nou profil, iar la marile magazine universale din țară s-au amenajat raioane cu articole pentru copil ; la Alba Iulia, Tg. Jiu, Timișoara și Iași sînt în curs de dare în folosință magazine de tip „Materna".Paralel cu măsurile amintite, menite să o* fere condiții rtlai bund de desfacere a mărfurilor, s-au întreprins acțiuni de aprovizionare cu un sortiment

cît mai bogat și mai variat de obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii. Față de 1974, în acest an, cantitățile sînt mult sporite. La confecții, de pildă, creșterile sînt de 11,8 la sută, ceea ce înseamnă, ca să dăm doar cîteva cifre, 2 500 000 de rochițe, 4 000 000 cămăși pentru, băieți, un milion de pijantale, 300 000 costume pentru băieți etc., intr-o mare varietate de modele, desene și contexturi.

Zîmbetul primăverii Foto : M. Cioc

Pioneri apicultori și sericicultoriCelor 65 de cercuri ale micilor apicultori, organizate pe lîngă unitățile de pionieri din județul Vîl- cea, li s-au mai adăugat, în ultima lună, încă 25, in timp ce baza materială a ajuns și ea la 250 de stupi. Cei mai tineri crescători de albine vîlceni — pionierii — afiliați la asociația județeană înființată in luna aprilie a.c., și-au propus ca,

încă din acest prim an de activitate, să obțină o producție de cel puțin 1 500 kg miere. In același timp, cele peste 80 de cercuri ale sericicultorilor școlari au pregătit paturile de sămlnță in vederea obținerii a nu mai puțin de 6 000 kg gogoși de mătase, a căror valoare depășește 500 000 lei. Ion Stanciu, corespondentul „Scînteii").

„Vacanța mare" 
bate la ușă!

Vacanța mare, așteptată cu ne
răbdare de cei mici, a și fost inau
gurată. Primele serii de preșcolari 
zburdă în coloniile de pe Valea 
Prahovei. Nu va trece mult și, ca 
în fiecare an, va tncepe un adevă
rat „exod” de copii, spre mare și 
spre munte, spre cele mai pitorești 
zone ale țării, marcind anotimpul 
odihnei șl recreației celor mai 
mici cetățeni ai țării, de flecare 
dată mai bogat, mai cuprinzător. 
Semnificativ pentru grija deosebi
tă cu care partidul și statul nos
tru înconjoară copiii țării și le cre
ează cele mai bune condiții de 
viață, de dezvoltare armonioasă 
este șl faptul că, din toate cheltu
ielile legate de organizarea vacan
tei tinerelului studios, jumătate re
prezintă fonduri alocate din buge
tul statului, Consiliului Central al 
U.G.S.R., Ministerului Muncii, Cen- 
trocoop, U.C.E.C.O.M.

In această vară, circa 495 000 de 
preșcolari șl elevi lși vor petrece 
o parte a vacanței in colonii, in 
tabere (de 7, 10 și 14 zile), in ex
cursii interjudețene și expediții 
pionierești „Cutezătorii". Se va dez
volta rețeaua destinată odihnei co
piilor prin amenajarea și construi
rea de noi localuri pentru colonii, 
tabere, baze turistice etc. Numai la 
Năvodari, pe litoralul Mării Negre, 
prin darea in folosință a 3 blocuri 
noi, complexul de odihnă pentru 
copil lși va mări capacitatea eu 
încă 1000 locuri pe serie. Vacanța 
„pe plan local", pentru copiii care 
peste vară rămin în localitățile na
tale, oferă largi condiții de odihnă 
și recreare în sate de vacanță, a- 
menajate In păduri și pe malurile 
apelor, la cluburi școlare, la bazele 
sportive, in care cei mici încep să 
descifreze abc-ul unor sporturi În
drăgite. (Florica Dinulescu).

Rubricd realizata de
Rodica ȘERBAN

Părinți, nu I
vă jucați cu... I 
chibriturile! |

Un avertisment repetat, sub 
o formă sau alta, și in rubrica I noastră, ori de cite ori copii 
scăpați de sub supraveghere și \ 
părinți care „uită" chibriturile 
la intimplare au dus la provo- I 
carea de incendii, unele cu con- ■ 
seanțe irecuperabile. In ultime
le zile, din Hunedoara ni se | 
semnalează trei asemenea ca- 
zuri, unul mai grav deciț altul. 
La Geoagiu, copilul lui T.M., 
jucindu-se cu chibritul, a dat I 
foc la niște paie și puțin a lip- ■ 
sit să nu ardă și casa. Fiul lui > 
I.I., din Orăștie, tot din cauza | 
chibriturilor lăsate neglijent în preajma lui, a provocat un in
cendiu soldat cu o pagubă de 
mii de lei. A treia intimplare — •și cea mai gravă — s-a petre
cut in localitatea Hășdat, unde h 
copilul lui S.E. s-a jucat cu chi- | 
britul în garaj, lingă o canistră . 
de benzină... Cu tot efortul me
dicilor, din pricina arsurilor 
grave, copilul n-a mai putut fi • 
salvat. i

încă o dată, de două ori, de o 
mie de ori : părinți, nu vă ju- I 
câți cu focul, cu viața copiilor ■ 
voștri !

Rubrfcfl redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților I
„Scinteir -I

1 001 și chiar 
mai multeBușoane pentru tuburi de pastă de dinți (0,03 lei bucata) și... mori de uz casnic ! (5 000 lei) ; capace pentru borcane (0,09 lei) și căsuțe pentru camping (14 000 Iei) ; cărămizi (0,35 lei bucata) și covoare înnodate (10 000 Iei) ; ceasuri cu cuc (!) și hidrofoare ; tocătoare pentru legume și artizanat din sticlă. Altfel spus, am văzut în magazinele din Tg. Mureș 1500 de asemenea articole. Practic, piața din orașele și comunele județului este aprovizionată cu bunuri de uz casnic produse numai de industria locală. Exact ce pretinde populația de la acest sector de producție. Dar tocmai cind ne exprimam admirația pentru cele văzute, Gedo Ștefan, directorul general al grupului de întreprinderi de industrie locală din județ, ne zice :— In fiecare ,an noi introducem în fabricație aproximativ 300 de noi sortimente. Grupul nostru de cercetători caută mereu și găsește materii prime ieftine, resurse locale. De pildă, recent am găsit o materie primă nouă pentru producerea cimentului atit de necesar în construcția de locuințe : piatra de pe malul Mureșului. Folosim pămîntul cel mai potrivit pentru cărămidă. Am ajuns să vindem a- nual populației 86 milioa

ne de bucăți. Am descoperit în județul nostru încă 3 izvoare de apă minerală și vom imbutelia anual, pentru populație, milioane de sticle. Prin mijloace diverse, popularizate și în presă, colectăm deșeurile de hîrtie și le dăm la fabrica de mucava unde se confecționează, pentru comerț, cutii de ambalat. Am găsit o soluție și pentru revalorificarea cauciucurilor uzate. ,— La atitea și atitea produse în 1001 sortimente și chiar mai multe, cineva ar putea bănui că aveți șl multă marfă în stocuri su- pranormative...— Nici un fel de stoc. Păi dacă ne mlădiem după cererea populației...
Piață specializată 

în... de toateDirectorul direcției comerciale județene. Cornel Ceuca, spunea unui grup de oameni că pune următorul rămășag : dacă un cumpărător oarecare nu găsește in piața Trandafirilor un singur articol alimentar (din sortimentul minimal, bineînțeles), el demisionează din funcția pe care o deține.Cutreierind piața, am înțeles ușor pe ce se baza curajul directorului. Municipalitatea a grupat în acest perimetru magazine în care iși desfac mărfurile toate tipurile de producători : Gostatul, industria cărnii,

I.L.F.-ul, Avicola. Toate lucrează numai după contracte ferme și desfac numai produse alimentare.— Ideea de a organiza un puternic centru comercial — spune tovarășul Ceuca — ne-au dat-o cetățenii. Ei ne-au zis : E oare rațional.

vizoarele cele mai noi 
— organizat integral pe 
principiul autoservirii. Am dezvoltat mult laboratoarele de producere a preparatelor și semipreparatelor culinare. Vindem lapte la domiciliu In cantitățile' solicitate. Aproape jumătate

— Casa răspunde la toate chemările 7In loc de răspuns, directorul a ridicat receptorul, a format numărul 11104 și ne-a lăsat să vorbim. Am cerut carne, pîine, zahăr, cartofi și ceapă. Iar de la celălalt capăt al firului o

lei — un ștrand, o plajă ; la alta, o bază nautică, cu ambarcațiuni, iar ceva mai departe — cîteva terenuri pentru jocuri sportive. Am zis în treacăt :— Mare noroc au avut mureșenii cu insula asta a

LA TG. MUREȘ
cind pleci după cumpărăturile zilnice, să umbli prin tot orașul după magazine specializate 7 Se pierde timp enorm, mijloacele de transport se aglomerează ș.a.m.d. Noi — și-a continuat directorul ideea — ne-am însușit prompt sugestiile populației și am subordonat o parte din activitatea de concepție in organizarea comerțului unui singur scop : economisirea timpului liber al cetățeanului. De curind, s-a deschis noul magazin universal — în care găsești efectiv tot ce dorești, de la moso- rele de ață și pină la tele-

din familiile orașului și-au făcut abonamente. $i iată de ce : noi nu ne ducem cu laptele acasă la oameni tirziu, după ce au plecat la lucru, ci facem aprovizionarea numai în timpul nopții, lăsindu-i-1 cetățeanului in fața ușii. Astfel, orice om care pleacă ia lucru la ora 5 poate bea o cană cu lapte cald.Am deschis puncte de comandă pentru mărfuri alimentare în toate marile unități economice. Cind irrtră la lucru, omul depune comanda, cind iese, ridică pachetul. Avem și casă specială de comenzi.

voce a întrebat doar atit:— Unde și cind 7
Cum a apărut 

o insulă pe MureșLa marginea unei falnice păduri de stejar, care coboară pină la malurile Mureșului, am dat de o insulă I Iar pe insulă, o sumedenie de căsuțe de odihnă ale oamenilor din oraș, dar și ale întreprinderilor IMATEX, Metalurgica sau ale fabricilor de zahăr, de confecții, de 'mobilă ș.a.m.d. Printre căsuțe — pomi tineri. La o margine a insu-

Ior, pe care rîul a făcut-o, probabil, în joacă.— Aș 1, exclamă însoțitorul nostru, Ludovic Bo- rodi. șef de sector la consiliul popular municipal. Ar fi fost bine să se joace astfel Mureșul ! Insula însă au făcut-o oamenii, deviind apele rîului.Aruncăm o privire fugară intr-un mic raport pe care deputății l-au ținut în fața alegătorilor : in anul 1974 fiecare locuitor al municipiului a sădit cel puțin un pom ; populația a amenajat și întreținut 131 ha de spații verzi, a amenajat baze sportive, solarii, terenuri de

joacă pentru copii ; a îndi- guit și taluzat malurile Mureșului... Am tras linie dedesubt și am calculat valoarea muncii cetățenilor, depusă pentru ei înșiși și am rostit cu voce tare :— 170 milioane lei 1— Păi vedeți 7 — a răspuns printr-o întrebare, la care nu aștepta răspuns, tovarășul Borodi.
„Cînd mama 

e la fabrică, eu sînt 
la grădiniță"Am străbătut orașul In lung și In lat. La primele ore ale dimineții, din autobuzele mureșene parcă lipsea ceva. Dar ce 7 Am găsit I Lipsea (am aflat că de ani in șir) imaginea atit de bine cunoscută in multe alte orașe : părinți cu copii in brațe — care, în drumul lor spre locurile de muncă, se abat pe la creșe, pe la cămine.începuse să ne bată gîn- dul că la Tg. Mureș nu merg copiii la grădiniță ! Iată însă că, ajunși în noul cartier de locuințe, Dimbu- Pietros, zărim pe o alee inaintind, iavaș-iavaș, două mogîldețe ținîndu-se de mină.— Ei, dar unde ați plecat voi așa de dimineață, fetelor 7 La grădiniță, zise una, care părea să aibă mai mult de 4 ani. Pină anul trecut, cînd eram mai mici, ne ducea mama, dar acum, de

cînd ne-am făcut mari (!), mergem singure. Casa noastră e colo, iar grădinița dincolo.Am mers și noi, dincolo, la grădinița și creșa de copii din Dîm- bu-Pietros. E o clădire nouă, frumoasă, cu peste 200 de locuri, unde copiii preșcolari, ca în toată țara, sint bine îngrijiți și Învață să facă primii pași in viață. De la tovarășa Floarea Ispas, vicepreședintă a comitetului executiv ai consiliului popular municipal, a- flăm însă că la Tg. Mureș, în ce privește unitățile preșcolare, original este altceva : amplasarea lor. Zecile de creșe, grădinițe și cămine de care dispune o- rașul — multe amenajate In clădiri vechi, rămase libere din diferite motive — au fost deschise in mijlocul marilor cartiere. Ciști- gul 7 Copiii nu mai sînt purtați prin tot orașul cu mijloacele de > transport In comun aglomerate, mai ales la primele ore ale dimineții....Și am mai observat că la Tg. Mureș municipalitatea a acordat o atenție cu totul deosebită dezvoltării sistemului de instruire în u- nitățile preșcolare. Cităm dintr-o dare de seamă a consiliului popular : „La cererea părinților, in anul acesta, toți copiii orașului (sub 6 ani) pot fi primiți la grădiniță".
Gh. GRAURE
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„MASA ROTUNDĂ" A „SClNTEII" LA „NETTEX”-BISTR1TA ACUM, PE UN ȘIR DE ȘANTIERE:

DISCUȚIE DIRECTĂ ÎNTRE
PRODUCĂTOR Șl PROIECTANT
Opinii și propuneri privind folosirea rațională a metaluluiLa „masa rotundă" au participat : Pompiliu Albu, inginer-șef al întreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie", ing. Ion Calboreanu, șeful serviciului prognoză și norme de consum din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, ing. Aurelian Constantinescu, directorul direcției direcțivare și normare din Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, ing. 

Barbu Dumitrache Crîveanu, șeful serviciului de aprovizionare tehni- co-materială de la „Grivița roșie", ing. Sandu Gabriel, responsabil cu normele de consum din Centrala industrială de utilaj tehnologic chimic, petrolier și minier, ing. Alexandru Muscan, director tehnic adjunct la IPROCHIM, ing. Gheorghe Păduraru, locțiitorul secretarului comitetului de partid de la „Grivița roșie".tetului de partid de la „Grivița„Grivița roșie" din București se numără printre marile întreprinderi producătoare de utilaje tehnologice din țara noastră. In anii actualului 
cincinal, procesul de înnoire și mo
dernizare a produselor a cuprins aici 
circa 90 la sută din sortimente. Pe drept cuvînt se poate spune că la „Grivița roșie" metalul dobîndește valențe superioare, transformîndu-se în instalații de mare _ _pentru economia națională..„Și totuși, așa cum se arăta într-o anchetă publicată de ziarul „Scînteia" din 25 aprilie a. c. (nr. 10164), producția de utilaje se poate desfășura mai bine, mai ritmic și la un nivel calitativ superior, metalul poate și trebuie să fie mai deplin valorificat. Pornind de la aceste cerințe de prim ordin, de la propunerea conducerii, uzinei de a dezbate la 
o „masă rotundă" a „Scînteii" asemenea probleme, recent am organizat la rsdadție o discuție cu factori de răspundere în acest domeniu.

Redacția : Producătorii de utilaje argumentează că proiectanții ar trebui să colaboreze îndeaproape cu ei la întocmirea proiectelor, în scopul elucidării nepotrivirilor și prevederii în documentații a unor consumuri de metal cît mai judicioase...
Ing. Alexandru Muscan : Din pă

cate, noi nu proiectăm pentru pro
ducătorii de utilaje tehnologice, ci 
pentru beneficiarii acestora.Redacția : Vă rugăm să explicați.

Ing. Alexandru Muscan : La ora actuală există o „ruptură" între proiectare și producție. Adică, noi nu știm care întreprindere va materializa un proiect sau altul. Cunoaștem 
doar așa, in principiu, pe unii pro
ducători potențiali.Ing. Aurelian Constantinescu : Prin proiecte comunicați uzinelor normele de consum, coeficienții de utilizare superioară?a metalului, urmăriți costurile cu care se realizează producția de utilaj tehnologic ?Ing. Alexandru Muscan : Sînt probleme pe care nu le abordăm, întru- ch. nu intră în competența noastră ; noi nu elaborăm tehnologii de execuție.Redacția . șj totuși, acestea reprezintă probleme esențiale ale valorifl- -Srii metalului.

ompîj'u Albu : Institutul nu 
proiectarea tehnologică, a- este marea lacună. Din aceasta cauză, proiectantul nu are cum să cunoască cerințele tehnologice ale producției de utilaje:

Ing. Barbu Dumitrache Crîveanu : Inaintîndu-ne numai proiecte de e- xecuție — în condițiile’în care institutul nu știe de la bun început cine 
va construi proiectarea 
tul prevede 
le, care nu

însemnătate

xistă în întreprindere, de stocurile de metal ș.a. De aceea, circa 25 la sută 
din cantitatea de metal achiziționată 
intr-un an nu-și găsește utilizarea. In patru luni din acest an, bunăoară, stocurile de metal au crescut în întreprindere cu 4 000 de tone. Ca urmare, pentru semestrul II a.c. uzina nu mai dispune de cotă de aprovizionare cu metal. Este o situație paradoxală — stocurile de metal 
care nu pot fl utilizate cresc, iar noi,

giilor — aceștia se mișcă cu „încetinitorul".
Ing. Alexandru Muscan : De ce ați așteptat „masa rotundă" pentru a ridica astfel de aspecte ? tovarăși de la „Grivița roșie' adresați mie ....astfel de deficiente. împreună 

elabora instrucțiuni de care proiec
tanții din institut să țină seama, pen
tru creșterea receptivității lor în so
luționarea propunerilor pe care le 
adresează uzina.Ing. Gheorghe Păduraru : Și credeți că așa va fi evitată „ruptura" dintre proiectarea și producția de utilaje tehnologice ?Ing. Alexandru Muscan : Forurile de resort trebuie să decidă pentru a 
crește responsabilitatea proiectantului 
și a producătorului de utilaje tehno
logice. Pe proiectant trebuie să-l intereseze consumul de metal, costul, cheltuielile, iar constructorul de utilaje tehnologice trebuie să garanteze

Vă rugăm . ' i“ să vă cînd se vor mai ivi 
vom

În continuarea anchetei de la „Grivița roșie“-București

utilajul și nu realizează tehnologică — proiectan- 
norme de consum globa- țin seama de ceea ce e-

pentru trimestrele următoare, nu mai 
avem cotă de metal, la nivelul ce
rințelor.Ing. Ion Calboreanu : „Grivița roșie" valorifică — printr-o bază proprie — importante stocuri de metal. de ordinul sutelor de tone anual. Normele de consum nu se depășesc prea mult. în................................„umflă". Pînă 
stocurile vor 
tone de metal.Ing. Barbu Dumitrache Crîveanu : Apare o altă situație paradoxală. Pentru ceea ce vindem altor beneficiari nu ni se dă — în compensație — cotă de metal.Redacția : Ce soluții propuneți tru înlăturarea unor asemenea ajunsuri ?

Ing. Gheorghe Păduraru : Sînt soluții. Ori crearea în institut a 
grupe de proiectanți care să fie re
partizate pe întreprinderile producă
toare de utilaje- tehnologice, ori mu
tarea proiectării in uzine, așa cum 
este in toată lumea...Ing. Alexandru Muscan : Prima soluție este inacceptabilă, întrucit institutul nu are atîția proiectanți pentru a-i repartiza pe întreprinderi și, apoi, soluția este ineficientă, deoarece — cum spuneam — noi nu cunoaștem; înainte de a elabora documentațiile de execuție, uzinele care le vor materializa.Ing. Sandu Gabriel : De ce prevăd proiectanții zeci și sute de repere, multe de prisos, în documentații ?Ing. Pompiliu Albu : Mai precis, ei includ in proiecte asemenea repere ca gusee, ștuțuri ș.a., care să fie executate din table de zeci de dimensiuni, ajungîndu-se la 15—20 de dimensiuni într-un proiect, care variază într-o gamă ce se întinde pe 10—15 milimetri. Este un procedeu fără justificare tehnică și economică. Iar cînd ne adresăm proiectanți- lor și-i solicităm să țină seama de realitate, de propunerile pentru îmbunătățirea documentațiilor de execuție — în urma elaborării tehnolo-

schimb, stocurile se 
Ia finele acestui an 
crește cu 6 000—7 000

atît execuția lor, cît și performanțele acestora.Ing. Aurelian Constantinescu : Deci 
problema „cheie" pare a fi unificarea 
proiectării cu producția de utilaje 
tehnologice. Din discuțiile noastre rezultă că numai așa proiectanții vor putea avea în vedere valorificarea superioară a metalului, în sensul 
realizării atît a unor consumuri func
ționale (greutate netă), cit și tehno
logice și de aprovizionare (greutate

brută) cît mai mici, asigurînd prin aceasta creșterea coeficientului de utilizare a metalului, iar întreprinderile — întărirea disciplinei tehnolo
gice, garantarea funcționării produ
selor in condiții de calitate și fiabi
litate corespunzătoare.

Nota redacției : în Decretul cu privire la unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de proiectare în industria chimică (din 2 octombrie 1973) se prevede : IPROCHIM „întocmește proiectele de execuție pentru utilajele chimice tehnologice" (art. 1, li
tera d), dar „urmărește, împreună 
cu personalul din uzine, perfor
manțele instalațiilor și utilajelor 
tehnologice în exploatare, avînd 
obligația de a perfecționa con
tinuu tehnologiile de fabricație din 
industria chimică și utilajele tehno
logice din această ramură" (art. 1, litera g), „urmărește realizarea utila
jelor și asigură asistență tehnică in 
uzinele constructoare de mașini" (art. 1, litera m). Asemenea prevederi cuprinse în decret nu determină oare pe proiectanți să colaboreze îndeaproape cu uzinele, în multiple direcții, pentru realizarea de utilaje tehnologice de calitate, tot mai perfecționate ? Iată de ce este absolut necesar ca forurile de resort să vegheze la aplicarea prevederilor legale și, în litera și spiritul lor, să prevină discordanțele dintre proiectare și producție, să promoveze un climat de 
inaită responsabilitate în concepția, 
fabricarea și urmărirea in funcționa
re a utilajelor tehnologice pentru in
dustria chimică.

„Masă rotundă" realizată de 
Petre NEDELCU

Noi modele de textile 
nețesuteîntreprinderea „Nettex" din Bistrița, înzestrată cu utilaje de înaltă tehnicitate, produce în prezent o gamă largă de textile nețesute, utilizate în multiple domenii : în industria confecțiilor, a mobilei, maselor plastice, electrotehnicii, autoturismelor etc. De la directorul întreprinderii, inginerul Mircea Bocu, am aflat că, de curînd, a început aici fabricarea celui de-al 47-lea produs nou asimilat, iar alte 10 modele de textile nețesute se află în fază de experimentare și omologare. Produsele „Nettex" sînt realizate cu ajutorul unor mașini speciale și al unor tehnologii adecvate acestora, punindu-se astfel bazele unui domeniu nou al industriei textile. Printre cele mai noi produse asimilate la întreprinderea „Nettex" se află „Livatex—1“ (material utilizat în industria confecțiilor), „Radiotex" (din care se confecționează huse pentru aparatele de radio și televizoare), „Liatex F 2", „San- tex—1“ (înlocuitor de tifon), „Santex—2“ (pentru confecționarea halatelor medicale) și altele.Concomitent cu diversificarea gamei produselor, colectivul compartimentului de cercetare și producție de la „Nettex" se preocupă intens de reducerea consumurilor specifice. Astfel, în cadrul produsului „Radiotex", prin perfecționarea tehnologiei de fabricație au fost realizate economii anuale în valoare de peste 1 700 000 lei. O altă direcție actuală a cercetărilor laborioase de la „Nettex" o constituie permanenta extindere a u- tilizării deșeurilor de fibre sintetice, naturale și celulozice, în fabricarea textilelor nețesute. Mii de tone de deșeuri de fibre textile provenite din și întreprinderile de din întreaga țară sînt astăzi înnobilate la „Nettex", transformate în produse intens solicitate în multiple domenii ale e- conomiei naționale.

Ion ANGHEL
corespondentul „Scînteii"

țesătoriile confecții

două 
unor

CONTRASTE
„Monumentul" nedorit„Cartea de vizită" a constructorilor o constituie nu numai o- biectivul sau obiectivele pe care le-au realizat, ci si ce lasă in urma lor, pe locul unde a fost șantierul respectiv. In județul Ialomița, Trustul de construcții si îmbunătățiri funciare București a executat numeroase canale si stații de pompare necesare irigațiilor. Vestigiile fostelor organizări de șantier continuă însă să dă' 'ie. Iată cum ara* ''ă

hectare de teren arabil ocupate de cîțiva ani de șantierul TCIF „Bărăganul" : saci de ciment pietrificat, smoală, carton asfaltat, mormane de moloz, dale și alte prefabricate din beton, fier vechi. Să nu aibă conducerea trustului cunoștință de aceste adevărate „monumente" ale risipei ? Greu de crezut ! Din cînd în cînd se mai ridică, ba una, ba alta. Terenul rămîne însă impropriu culturii. Și
Anul trecut. întreprinderea specializată în achiziționarea deșeurilor de hîrtie din județul Dîmbovița nu a colectat, fată de prevederi, 400 tone de hirtie. Cauza ? Unele unități economice și instituții — „Avicola"- Titu, Combinatul de lianți și azbociment din Fieni. Direcția județeană de poștă, cooperația de consum ș.a. nu și-au onorat în întregime obligațiile contractuale. De ce revenim asupra acestei situații ? Mai întîi.

lui „nenea pentru a reaminti a- cestor unități că activitatea de colectare și predare a deșeurilor nu este o acțiune benevolă, ci este cu claritate reglementată. Apoi, pentru că și în acest an întreprinderea de achiziționare a deșeurilor de hîrtie întîmpină, o serie de neajunsuri în activitatea sa. Unele unități economice din județ refuză să încheie contracte la nivelurile stabilite de forurile lor de resort. Altele — I.A.E.I.-Titu, Combi-

alte localități cunosc asemenea nedorite „monumente", mostre ale lipsei de spirit gospodăresc : Pietroiu, Dragoș Vodă, Vișini, Vlad Țepeș. Suprafața totală ocupată de aceste foste șantiere — 15,5 hectare. De aici se puteau recolta, în 3 ani, cantități de porumb cit să încarci un tren cu 30 de vagoane. Cît va mai tolera conducerea trustului respectiv a- ceastă irosire inadmisibilă de teren agricol?
Iancu“natul de oțeluri speciale Tîrgoviște, „Rom- lux" și cooperația de consum — nici măcar nu au confirmat comenzile întreprinderii de achiziții. Care sînt motivele ? Nu le știm. E vorba de neglijență ? Sau, cumva, aceste unități au găsit altă destinație pentru respectivele deșeuri de hirtie ? Atunci conducerea întreprinderii de colectare ar putea să a- peleze la vorba lui „nenea Iancu" Caragiale : „Trădare, trădare, dar s-o știm și noi".

Intr-o adunare generală trimestrială a membrilor cooperativei agricole Salcia-Mehedinți, președintele Constantin Bădița informa că prin aplicarea unei propuneri făcute într-o adunare generală precedentă s-au realizat economii în valoare de 600 000 lei. Despre ce este vorba ? Toamna, cooperativa livrează fabricii de nutrețuri combinate o însemnată cantitate de porumb pe care îl transportă la o distanță de 80 km. Este bine cunoscut rioadă mijloacele de transport sint foarte solicitate și, de aceea, se întîmpină greutăți în asigurarea lor. In tot cursul anului, de la fabrică se aduc în cooperativă cantități mari de furaje combinate. Ing. Ion Negoe a propus ca porumbul să fie păstrat în custodie de către cooperativă și să fie livrat, eșalonat, în decursul anului, cînd cooperativa preia și aduce furajele combinate. Prin aplicarea acestei propuneri au fost eliminate cheltuieli de transport in valoare de 600 000 lei pe an.Aceasta e doar una din numeroasele propuneri pe care cooperatorii și specialiștii le-au făcut și le fac în adunările generale, în ședințele consiliului de conducere, în ședințele zilnice de lucru. Văzînd că propunerile lor sînt luate în considerație și aplicate în practică de către consiliul de conducere și de președinte, cooperatorii, brigadierii, șefii de fermă, specialiștii sînt îndemnați să facă noi propuneri privind organizarea muncii, dezvoltarea sectoarelor de producție și aplicarea unor măsuri care să ducă la sporirea producției vegetale și animale, la creșterea veniturilor.In adunarea generală care a avut loc la încheierea primului trimestru al acestui an au fost analizate re-

că în acea pe-

zultatele economice din zootehnie, din activitățile industriale și prestări de servicii, iar comisia de revizie a prezentat un raport. Deși producția globală prevăzută pentru trimestrul I din acest an a fost realizată in proporție de 95 la sută, printr-o mai bună valorificare a produselor s-a obținut o depășire a veniturilor bănești cu 1,8 milioane lei. Cele mai bune rezultate au fost obținute în sectorul zootehnic, încasările depășind cu peste 1,6 milioane lei preve-

să, pe cele 200 ha cultivate cu lu- cernă urmează să se facă fertilizarea terenului cu îngrășăminte chimice, iar apoi, după fiecare coasă, să se aplice cîte două udări. Cooperatorul Marin Untaru a propus ca, după prima coasă, pe 30 ha cu lucernă, care nu mai asigură o producție bună, să se însămînțeze porumb. La propunerea îngrijitorului de animale Ion Ciulpan, s-a ajuns la concluzia că îngrășătoria de bovine poate fi extinsă de la 150 capete, cît a avut

Problema respectării termenelor
este problema

livrării neîntirziate a utilajelorRespectarea apropiatelor termene de punere în funcțiune la un important număr de obiective și capacități productive este strict legată de 
livrarea in timp util a tuturor ma
șinilor și echipamentelor tehnologice. Eforturile colectivelor de lucrători de pe șantiere, consacrate în perioada actuală intensificării ritmului de lucru și reducerii ciclurilor de montaj tehnologic, se lovesc însă de un obstacol serios : restanțele în livrări. O microstatistică privind livrările efectuate în primele patru luni ale acestui an pe un număr de 40 șantiere, în principal din industria chimică, metalurgie, economia forestieră și industria materialelor de construcții, scoate în evidență o serie de neajunsuri. Unitățile furnizoare din cele două ministere constructoare de mașini nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale decît în proporție de 80—85 la sută. Ca atare, un volum important de mașini și utilaje — din care mai bine de două treimi sînt destinate noilor instalații din industria chimică — n-au sosit încă pe șantiere, pe lista furnizorilor restanțieri figurînd o serie de întreprinderi : „Independența" din Sibiu, întreprinderea de utilaj chimic și forjă din Rîmnicu-Vîlcea, întreprinderea de utilaj Ploiești, întreprinderile „23 August", „Vulcan", grele și altele.Cauzele întîrzierilor unele datînd încă de anul sînt în general cunoscute și vom opri asupra lor. Mai important este acum să aflăm ce se întreprinde în unitățile producătoare de utilaje pentru redresarea activității de execuție și livrarea grabnică a mașinilor și echipamentelor așteptate pe șantiere, ce exigențe deosebite se ridică în perimetrul relațiilor de colaborare dintre furnizori, beneficiari și montori pentru recuperarea rămînerilor în urmă la montajul tehnologic și asigurarea condițiilor de intrare la termen în funcțiune a noilor capacități Industriale.

Ancheta întreprinsă la întreprinderea de mașini grele din București ne-a dus la o primă constatare pozitivă. Ca rezultat al aplicării 
unui ansamblu de măsuri cu 
caracter tehnic, organizatoric și po
litic — inițiate în comun de condu
cerile și organizațiile de partid din 
aceste unități — situația fabricării 
și expedierii pe șantiere a unor im
portante cantități de utilaje este în 
curs de vizibilă redresare. Astfel, execuția morii de făină, unul din utilajele de bază de materiale 
Deva, care a obiectul unor 
beneficiarul, este aproape terminată.

—- Un rol hotărîtor la finalizarea 
acestui agregat, un prototip de ma
re complexitate tehnică — ne-a spus

chimic din bucureștene de mașiniîn livrări, trecut, nu ne

destinat Combinatului de construcții Mintia- făcut pînă nu de mult îndelungate discuții cu

inginer-șef al între- 1-a avut mobilizarea cei mai buni specialiști muncitori și ingineri —

Ideile gospodărești valorează,
intr-adevăr, milioane...

Șl

(Urmare din pag. I)

demonstrează aplicarea propunerilor cooperatorilor 
specialiștilor la cooperativa agricolă Salcia-Mehedinți

derile de plan. Activitatea în sectorul zootehnic a fost pusă în discuția adunării generale din mai multe motive. In primul rînd, pentru că zootehnia e un sector de bază al a- cestei cooperative ; s-a prevăzut ca ponderea zootehniei producției cooperativei în acest an, la 55 la 43 la sută în 1974 ; în — pentru că hrana
în ansamblul să sporească, sută, față de al doilea rînd . . ... . .. ____ animalelor seasigură tocmai acum. în această ordine de idei, cooperatorii și specialiștii au analizat temeinic posibilitățile de care dispune cooperativa de 

a spori producția animalieră, au făcut propuneri valoroase care au fost consemnate și prevăzute în planul de activitate pe trimestrul doi. Printre altele, lâ propunerea cooperatorilor s-a stabilit să se însămînțeze 800 ha cu porumb în cultură dublă, din care 200 ha pe terenuri amenajate pentru irigat. După prima coa-

anul trecut, la 400 de animale în a- cest an. Această propunere a și început să fie pusă în practică, numărul animalelor aflate acum în îngră- șătorie fiind în continuă creștere. Unele sugestii au fost făcute și în legătură cu activitățile industriale. La propunerea cooperatorilor s-a prevăzut construirea unei uscătorii de fructe și a două cuptoare de var. Au fost luate în discuție și rezolvate și anumite probleme legate de munca de zi cu zi a cooperatorilor. La ferma a doua de cîmp se pierdea timp prețios cu procurarea apei de băut, care se aducea de la o distanță mare. Cooperatorii cit pe șeful de fermă membrii consiliului de sibilitatea construiriiPropunerea a fost analizată de consiliul de conducere, a fost acceptată și în prezent cooperatorii au la în-
au împuterni- să discute cu conducere po- unei fîntîni.

demînă apă proaspătă și rece in timpul lucrului.Toate propunerile și inițiativele membrilor cooperatori, ale specialiștilor — făcute cu diferite prilejuri — sînt analizate cu multă atenție de consiliul de conducere și, în funcție de importanța lor economică și socială, de posibilitățile de aplicare, se trece la finalizarea lor. Fiecare propunere aprobată se repartizează unui membru al consiliului de conducere sau unui specialist, care are sarcina să urmărească traducerea ei în viață. La prima adunare generală trimestrială se a- duce la cunoștința cooperatorilor cum se înfăptuiește fiecare propunere, iar în gătură cu cele care consiliul le-a aprobat fie că au fost minate, fie că fost respinse se dau explicațiile necesare, in felul acesta cooperatorii sînt îndemnați să facă noi propuneri care privesc sporirea producției agricole, sînt în folosul obștii.Merită subliniat, totodată, faptul că organizația de partid îndrumă consiliul de conducere să analizeze cu răspundere și discernămînt problemele ridicate de cooperatori, să pună în discuția adunării generale cele mai importante aspecte ale producției, ale activității în brigăzi și ferme. Prin contribuția tuturor au putut fi învinse, rînd pe rînd, multe greutăți apărute în activitatea de zi cu zi, ceea ce a permis cooperativei să urce trepte noi pe calea dezvoltării economice. Realizările din primele luni ale acestui an atestă că lucrurile merg bine, că sarcinile planului de producție și angajamentele luate de cooperatorii din Salcia vor fi îndeplinite și depășite.
Florea CEAUȘESCU
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Ion Tiron, prinderii — unora dintre ai uzinei — . _urmărirea riguroasă a fiecărei faze de fabricație, asigurarea permanentă a unei înalte asistențe tehnice pentru rezolvarea unor probleme deosebit de complexe legate de executarea operațiilor de turnare și sudură. Stadiul actual al execuției morii de făină ne permite să apreciem că, în primele zile ale lunii iunie, utilajul va fi expediat pe șantier.Mai merită să fie relevat, în a- ceastă unitate, un aspect esențial, de mare eficacitate, al colaborării cu beneficiarii din industria chimică și economia forestieră și industria materialelor de construcții. Este vorba 
de permanența fa locul de producție, 
asigurată de beneficiari, prin specia
liști cu înaltă calificare, avînd sar
cina principală de a urmări cum sînt 
respectate programele de fabricație, 
prescripțiile tehnice din documenta
ții, calitatea ireproșabilă a fiecărei 
piese și subansamblu. Rezultatele a- cestei colaborări nemijlocite, pe parcursul realizării utilajelor tehnologice, sînt certe și, de aceea, merită să-i preocupe și pe alți furnizori și beneficiari, care manifestă încă rețineri în această privință.Pe parcursul investigațiilor noastre 
s-a impus atenției încă o măsură e- sențială aplicată de unii furnizori de 
utilaje : contactul nemijlocit cu șan
tierele in scopul montării imediate 
a utilajelor. Iată un exemplu. Pentru a se reduce la minimum posibil consecințele nelivrării la termen a unor recipiente sferice destinate instalației de cauciuc poliizoprenic din Borzești, întreprinderea bucureșteană „23 August" a informat din timp Trustul de montaj chimic din București asupra unor probleme specifice montării unor asemenea recipiente și, împreună cu montorul, a pus la punct o tehnologie rapidă de montaj. Avizată din timp, conducerea șantierului a avut, la rîndul ei, posibilitatea să organizeze echipe specializate de lucrători de înaltă calificare, a introdus la unele lucrări — îndeosebi la cele de sudură — lucrul în schimburi prelungite și în acord global. Rezultatul : montajul tehnologic se desfășoară cu vigoare, existînd premise ca durata acestuia să fie scurtată, față de prevederile din proiecte, cu cel zile.Insistăm asupra deoarece el relevă o 
și evident valoroasă, care merită a- 
tenție și din partea altor furnizori. Este o cerință cu atît mai actuală, cu cît sînt destul de numeroase cazurile în care lucrurile se derulează exact invers, între furnizori și mon- tori neexistînd o corelare a eforturilor, nici măcar de principiu. Iată un exemplu, cu consecințele sale : pentru noua fabrică de amoniac din Cadrul Combinatului chimic din Tg. Mureș, din cele trei tronsoane ale unui absorber au fost livrate două, dar într-o ordine inversă posibilităților firești de montaj. Lipsește tocmai baza acestui agregat, fapt care i-a determinat pe montor și beneficiar să le depoziteze undeva șantierului pînă cînd va timul element.O ultimă problemă : o 
utilajele nesosite pe șantiere sînt ter
minate și se află de mai mult timp 
în depozitele furnizorilor. La întreprinderea de mașini grele din București, de pildă, așteaptă să fie ridicate circa 600 tone de virole de Ia cuptorul rotativ pentru șantierul Combinatului de materiale de construcții din Mintia — Deva ; piese și unele subansambluri, carcase exterioare pentru turbina nr. 3 de la C.E.T. Rovinari ; un condensator, un rezervor de alimentare cu apă și alte a- gregate pentru C.E.T. Brăila etc. De asemenea, la „Grivița roșie" sînt stocate circa 1 000 tone echipamente tehnologice executate pentru diferite șantiere ale industriei chimice. Toate sînt utilaje agabaritice, iar transportul lor cade în sarcina beneficiarilor. Numai că întreprinderile de specialitate — Unitatea de servicii tehnice pentru obiective în construcție — U.S.T.O.C. — din cadrul M.E.F.M.C. și „Transchim" din cadrul M.I.Ch. — desemnate să asigure transportul a- cestor utilaje pe șantiere, nu lasă să se întrevadă cînd vor ridica aceste mașini și echipamente din depozitele furnizorilor. Justificarea adusă de conducerile acestor unități : > lipsa de mașini de transport la nivelul cerințelor. Iată de ce este necesar ca mi
nisterele menționate, împreună cu 
Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor să examineze această si
tuație, capacitatea reală de transport 
a celor două întreprinderi speciali
zate, posibilitățile de suplimentare a 
acesteia, pentru ca un volum atît 
de mare de mașini și echipamente 
de acum fabricate să ajungă neîn- 
tirziat pe șantiere.

Ing. Cristian ANTONESCU

puțin o lună de
acestui aspect, 
experiență nouă

în incinta sosi și ul-
parte din

De vinăTrandafirul nu-i numai o plantă ornamentală pe care o iubim cu toții pentru frumusețea florilor sale. Petalele unor specii ale sale sint utilizate la prepararea dulceței, gemului și siropului. Iată de ce, în ultimii ani, la solicitările crescînde ale industriei de conserve, s-au făcut plantații de trandafiri din respectiva specie. O asemenea plantație pe 10 hectare există la stațiunea experimentală Greaca ; plantații similare au și unele cooperative agricole din județul Ilfov. Acum este

nu sînt trandafiriisezonul trandafirilor, sau mai bine zis al recoltării petalelor. Cantitățile de petale obținute la stațiunea experimentală Greaca — și care au fost contractate cu I.L.F. pentru a fi livrate fabricilor de conserve — sînt pe cale de a se degrada. Fabricile de conserve refuză să mai preia petale de trandafiri. „Avem plan de producție la petale și am încheiat contracte de livrare — spun cei de la Greaca. Am chemat organele băncii, am procedat la autorecepție ca să încasăm banii, dar

nu-i păcat dacă petalele stau culese și se degradează ?“ „Nu a- vem decît un plan mic la produse din petale de trandafiri — gem și dulceață" — spun reprezentanții Trustului întreprinderilor de producție și industrializare a legumelor și fructelor. (Dacă-i planul „așa de mic", de ce au încheiat contractele ?). Și așa controversa petalelor continuă, sterilă și costisitoare. Sînt frumoși trandafirii, au și un parfum plăcut, dar în acest caz ceva nu miroase a bine. Iar vi- novați nu sînt în nici un caz trandafirii...

țean — analiza modului în care Comitetul municipal Petroșani se preocupă de perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid în conducerea activității economice, politice și sociale.In aceeași ordine de preocupări menționăm că au fost organizate în- tîlniri de analiză a activității cadrelor de conducere din diferite unități, ținînd seama de răspunderile ce le revin ca organizatori și conducători ai producției și, totodată, ca activiști politici. Cu bune rezultate s-au încheiat aceste analize la Centrala cărbunelui Petroșani și apoi la exploatările miniere. As mai aminti și de întîlnirile comune de lucru ale comitetelor de partid și comitetelor oamenilor muncii din întreprinderi, cum au fost, de pildă, la Exploatarea minieră Vulcan, întreprinderea chimică Orăștie și la alte unități din județ. Ele aduc, de asemenea, o contribuție la creșterea rolului și competenței organizațiilor de partid în activitatea economică.
— Ce măsuri concrete se apli

că pentru întărirea disciplinei, 
factor de prim ordin in crește

rea capacității de acțiune a or
ganizațiilor de partid ?— Să pornim de la un caz concret, înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste acordat Combinatului siderurgic Hunedoara este, în bună măsură, o rezultantă a exemplarului spirit de ordine și disciplină de care dă do-

logic și economic de activitatea fiecărui loc de muncă. Procedînd astfel, organizațiile de partid de la întreprinderea minieră Barza, exploatările Vulcan și Petrila, întreprinderea electro-centrale Mintia și din multe alte unități au adus b mare contribuție la dezvoltarea unei atitudini înaintate față de muncă, la întări-

— Subliniați cîteva din pro
blemele de producție a căror 
rezolvare este condiționată de 
contribuția ministerelor ori a 
altor organizații economice cen
trale.— împreună cu ministerele am soluționat multe probleme complexe,

DEZVOLTAREA SPIRITULUI DE RĂSPUNDERE
vadă acest minunat colectiv. Dar, desigur, un asemenea spirit nu se naște de la sine, spontan. încetățenirea in secții a orelor de „dirigenție muncitorească". a „dezbaterilor de caz" ca și a altor acțiuni de acest gen determină o neîntreruptă analiză și autoanaliză, în lumina dorinței generale de a statornici la fiecare loc de muncă o atmosferă de permanentă emulație pentru a produce mai mult, mai bine.Străduindu-ne să generalizăm asemenea metode, acordăm totodată o atenție deosebită creșterii rolului e- ducativ, mobilizator al adunărilor generale ale organizațiilor de partid, legării învățămîntului politico-ideo-

rea disciplinei în producție și, implicit, la menținerea acestor colective în eșalonul de frunte al întrecerii.Asemenea acțiuni și altele care s-ar mai putea cita, atitudinea fermă manifestată de conducerile unităților fată de orice manifestare de încălcare a regulamentelor, au dus nu numai la consolidarea climatului de ordine și disciplină, ci au generat și o seamă de inițiative, cum ar fi: „Tot otelul realizat peste plan să fie elaborat cu combustibil economisit" — la C. S. Hunedoara, „La pupitrul de comandă — conștiința socialistă" — 
la Centrala termoelectrică Mintia.

de care depinde bunul mer^ al producției și al investițiilor. în prezent, împreună cu Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei căutăm soluții mai eficiente pentru devansarea programelor prioritare stabilite în domeniul dezvoltării bazei rezervelor de cărbune și minereuri, al ridicării gradului de mecanizare în lucrările miniere. De asemenea, împreună cu Ministerul Industriei Metalurgice, acționăm pe un front larg în direcția sporirii producției de oțeluri înalt aliate și carbon de calitate superioară, a asimilării unor noi sortimente de laminate cu un grad ridicat de prelucrare.
Pentru finalizarea în bune condi

ții a actualului cincinal și demararea celui viitor, ne preocupă intens asigurarea tuturor condițiilor de realizare a sarcinilor de plan și, în mod deosebit, a investițiilor. Așa este cazul, de exemplu, pe platforma fabricii de ciment Chișcădaga, unde, împreună cu Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții și Ministerul Construcțiilor Industriale, s-au găsit posibilități reale de creștere a ritmului de execuție a lucrărilor, după cum, împreună cu Ministerul Industriei Chimice, se întreprind măsuri în vederea bunei aprovizionări tehnico-materiale la întreprinderea chimică Orăștie și a realizării investițiilor la întreprinderea „Viscoza" din Lupeni. în același context se înscrie și colaborarea cu întreprinderile de comerț exterior, cu ministerele de resort, pentru finalizarea contractării cu partenerii externi a producției destinate exportului, în vederea realizării și depășirii sarcinilor din acest domeniu.Avem convingerea că, mobilizîn- du-ne toate forțele, vom reuși să imprimăm întregii noastre activități un nivel tot mai corespunzător exigențelor documentelor programatice ale celui de-al XI-lea Congres al partidului.
Interviu consemnat de 
Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii"
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LITERATURA ATEIST-ȘTRNTIFICĂ -
O ANGAJARE MAIîn repetate rînduri, partidul nostru a subliniat necesitatea intensificării activității de educare ateistă a maselor, ca o cerință esențială a formării omului nou. Importante sarcini revin în această privință cărții ateist-științifice. Cum răspunde ea a- cestor sarcini, înaltelor exigențe puse de partid ?Baza trainică a educației ateiste o constituie — așa cum se știe — însușirea concepției științifice despre lume și societate — materialismul dialectic șl istoric. In ultimul timp s-au intensificat și diversificat simțitor preocupările pentru a face larg cunoscute categoriile filozofiei marxiste, locul și rolul ei in confruntarea de idei contemporană. Literatura existentă in acest domeniu s-a Îmbogățit cu lucrări noi, ca „Știință, filozofie, ideologie", „Reflexii asupra filozofiei marxiste", „Marxismul — revoluție în filozofie", „Marxismul In gindirea contemporană", „Marxisin-Ieninismul și confruntările de idei în filozofia contemporană", apărute în Editura politică. Totodată, au apărut lucrări cum ar fi „Marx, Engels, Lenin despre religie", „Știință, religie, societate", unele volume din seria „Filozofie" a colecției „Societatea socialistă multilateral dezvoltată", care prezintă cititorului poziția marxismului, a partidului nostru față de religie, demonstrînd in mod convingător incompatibilitatea dintre concepția științifică despre lume și credințele religioase.'Dacă in privința popularizării categoriilor filozofiei marxiste și a valorilor societății noastre s-au făcut unele progrese — deși trebuie spus că o formulă editorială care să realizeze acest obiectiv Intr-un mod optim, fără a face concesii simplismului încă se caută — valorificarea din perspectivă ateistă a vastului proces de perfecționare conștientă a relațiilor sociale, care evidențiază cu toată claritatea natura materială a vieții sociale, posibilitatea omului de a cunoaște și a folosi legile el de evoluție, rămîne încă un deziderat pentru activitatea editorială. Așa cum — pentru lucrările care pun în evidență realizările obținute de poporul nostru în anii construcției socialiste — rămîn încă de împlinit unele deziderate privind relevarea rolului

FERMA IN PROCESUL EAlKRRII CONȘTIINȚEI SOCIALISTEhotăritor al oamenilor, ca făuritori ai propriului lor destin.Popularizarea largă a științei, a celor mai noi teorii despre Univers și originea vieții, precum și a rezultatelor diferitelor cercetări de specialitate — iată un domeniu care oferă nenumărate elemente de importanță hotăritoare pentru formarea concepției ateist-științifice, pentru combaterea credințelor mistice, iraționale. După o perioadă în care frecvența apariției cărților cu acest profil a fost extrem de inconstantă, ultimii ani au marcat, și in acest domeniu. un real progres. Avem in vedere mai ales lucrările din colecțiile „Știința pentru toți" și „Orizonturi" apărute în Editura științifică și enciclopedică, care și-au diversificat tematica, și-au îmbunătățit simțitor conținutul de idei.Cu »toate acestea, cartea de popularizare a științei suferă încă de u- nele deficiențe care îi diminuează Inrîurirea educativă. In primul rind se remarcă un insuficient efort de a acoperi acele domenii de cercetare ce prezintă un deosebit interes pentru educarea materialist-științifică, cum ar fi, de pildă, investigațiile din biologie, care deschid largi perspective explicării unor fenomene ca ereditatea, dereglările funcționale ale organismului etc.Lectura lucrărilor de profil pune In lumină, totodată, slaba preocupare din partea autorilor pentru sublinierea concluziilor ateiste pe care le degajă noile cuceriri ale științei, pătrunderea investigațiilor științifice atit Ia nivelul macrocosmosului, cit și al microcosmosului. Firesc ar fi fost ca lucrări precum „Omul în spațiul cosmic" (colecția „Știința pentru toți") și „Noutăți din Cosmosul depărtat" (colecția „Orizonturi"), de pildă, pe lîngă înfățișarea unor date despre Cosmos, despre etapele parcurse de om pînă In prezent în cunoașterea Universului, să explice, totodată, argumentat, în lumina acestor date, lipsa de temei a interpretărilor date de religie diferitelor fenomene cosmice. Tocmai asemenea concluzii lipsesc Insă din aceste lucrări, autorii rezumîndu-se la o simplă informare, mergind uneori pînă la detalii lipsite de semnificații.

Desigur că, In acest ansamblu, o deosebită importanță în educarea ateist-științifică prezintă lucrările consacrate in mod nemijlocit combaterii concepțiilor mistice, a aserțiunilor religioase. Și în acest domeniu sînt de notat unele rezultate meritorii. Apariția în Editura x științifică și enciclopedică a mai multor volume cu acest profil, ca și preocuparea Editurii politice de a traduce unele lucrări ateiste din literatura străină, de a pregăti noi apariții care se adresează tineretului— cum ar fi „Tineretul și religia", „întrebări și răspunsuri pe probleme de educație ateistă" — sint dovezi concludente privind intensificarea eforturilor pe linia împrospătării și diversificării tematicii abordate. Din păcate, nu putem să nu remarcăm că și în acest sector esențial al publicisticii ateist-științifice se mențin încă neajunsuri. Intre acestea, notăm in primul rind orientarea preponderentă către temele inspirate din istoria religiei, cu deosebire spre aspecte care au mai fost tratate, în repetate rînduri, cum ar fi ateismul antic, cel ilumtnist-raționa- list din secolul al XVIII-Iea sau către întîmplări relatate de cărțile biblice, ca nașterea lui Cristos, semnificația „potopului" etc. Chiar între lucrările recent apărute sînt multe repetări și suprapuneri. Volume cum ar fi „Zeii și religiile — creații ale oamenilor", „Geneza zeilor", „Sfinții — mit, legendă, adevăr", „Cunoașterea științifică și apusul zeilor" abordează de fapt, sub titluri diferite, aceeași etapă a procesului de apariție a religiilor— cea a plăsmuirii divinităților imaginate cu puteri supranaturale — și cuprind, de regulă, aceleași izvoare de referință, o informație prea puțin diversificată.In contrast cu abundența titlurilor istorice se relevă insuficiența preocupării pentru abordarea problematicii actuale, a aspectelor noi pe care le ridică combaterea misticismului. Se știe că sub presiunea progresului social și științific se fac, în zilele noastre, nu puține încercări de „modernizare" a religiei, de „adaptare" a ei la spiritul contemporan — încercări care, din păcate, nu-și găsesc combaterea necesară In literatura ateist-științifică.

Un domeniu principal al confruntării cu credințele religioase este cel al moralei, știut fiind că religiile propun un mănunchi de norme de conduită care traduc o anumită viziune despre om, despre relațiile sale. In acest sens, abordarea critică a normelor morale propuse de religii, demers care trebuie să evidențieze rolul pozitiv, mai ales din punct de vedere istoric, al unora din aceste norme, dar să combată cu fermitate fatalismul și resemnarea promovate de ele, constituie o îndatorire principală a literaturii ateist-științifice. Lucrările cu profil etic apărute pînă acum ocolesc insă, Inexplicabil, acest subiect. Chiar și atunci clnd este a- bordat — cum ar fi, de pildă. In lucrarea „Etica creștină și etica marxistă" recent apărută In Editura politică — tratarea se face dintr-o perspectivă exclusiv teoretică, normele concrete de conduită propuse de morala creștină fiind lăsate în a- fara oricărei analize critice.N-am putea încheia aceste însemnări fără a semnala nevoia acut resimțită a unor lucrări de investigație 
concretă, într-o viziune multilaterală, 
a fenomenului religios, a formelor 
actuale in care mai persistă, pe a- 
locuri, In țara noastră. Asemenea lucrări ar fi de un real folos, slujind îmbunătățirii activității practice de educație ateistă, adaptării formelor și metodelor Ia necesitățile reale ale practicii.In sflrșit, clteva cuvinte despre forma In care se prezintă lucrările destinate educației materialist-științifice. Stilul tern In care sînt uneori scrise aceste lucrări, limbajul sec al multora din ele le diminuează forța de convingere și influențare.Formarea concepției științifice despre lume este un proces amplu, de durată, care solicită o acțiune coordonată din partea tuturor factorilor de răspundere. Din această perspectivă, editurile și, deopotrivă, institutele de cercetări și catedrele de științe sociale au datoria să participe mal activ la Îmbunătățirea și modernizarea literaturii ateist-științifice, în vederea sporirii contribuției ei la formarea profilului spiritual al cetățenilor patriei noastre.

Paul DOBRESCU

tv
PROGRAMUL I

10,00 Film serial pentru eopU : 
Răpitorii.

10,23 Biblioteca pentru toți.
11.10 Legile țării, legile noastre 1
11.20 Film artistic : Inimă veșnic 

tlnără.
12.30 Bucureștiul necunoscut.
12.45 Muzică ușoară eu formația 

Gherase Puică.
12,53 Arta conducerii : Virajul. 

Film documentar.
13,05 Busuioc crescut pe vale — 

melodii populare.
13.25 Telex.
13.30 Telerama. Jocuri Incandes

cente.
13.55 Momente coregrafice.
14.15 Universul lor. Documentar 

artistic.
14.40 In ciclul „Clntare omului", 

„Puritate". Versuri.
14.55 Teleglob : Itinerar tunisian.
15.10 Telex.
15.15 Tragerea de amortizare 

ADAS.
15,35 Virstele peliculei.
18.25 Caleidoscop cultural-artiBtlc.
16.45 Fotbal-magazln.
17.45 Alba lulla — Muzeul Unirii. 

Reportaj.
18,00 Club T...
19,00 Lumea copiilor.
19.20 1001 de seri: Mir Mur.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia.
20.50 Film serial : Kojak.
21.40 Telejurnal.
21.50 Săptămlna sportivă.
22,00 Intllnirea de Ia ora 10... — 

magazin muzical distractiv.
23,00 închiderea programului.

A apărut:

Retrospectivă 
a filmelor antifasciste

IN PREGĂTIRE, 0 OPERĂDEINTERES NAȚIONAL:
î

„Istoria științelor în România"77 J >Una din activitățile care se desfășoară în cadrul Academiei Republicii Socialiste România, de către Comitetul român de istoria și filozofia științei, este elaborarea lucrării de interes national „Istoria științelor in România”. Se vă realiza, astfel, pentru prima oară o prezentare generală a evoluției științei românești, fapt ce va contribui la cunoașterea aiît in țară, cit și peste hotare a făuritorilor ei și a condițiilor in care au lucrat. Autorii — membri ai Academiei și alți valoroși oameni de știință, largi colective de specialiști din țară — au conceput-o ca o sinteză reprezentativă a dezvoltării tuturor științelor, fiecare volum fiind monografia unui domeniu științific. Evoluția fiecărei discipline științifice va fi înfățișată de la primele manifestări ale culturii străvechi pe teritoriul țării, pînă în zilele noastre.Lucrarea în ansamblu va fi alcătuită din circa 20 de volume ; din acestea, un prim volum — lingvistica — a apărut în cadrul Editurii A- cademiei. iar alte nouă se află sub tipar : științe juridice, etnologia, folclorul, literatura, psihologia, biologia, medicina, pedagogia, istoriografia de artă.Vor fl prezentate, cronologic, mișcările științifice de la noi din țară, prioritățile, rolul personalităților creatoare, vechi instituții și publicații științifice românești, interdependența unui anume domeniu științific cu celelalte științe . pe plan național și internațional ș.a.Autorii au studiat și selectat un impresionant material referitor la tradițiile științei românești, la geneza și afirmarea unor școli, la realizări care s-au impus atit In țară, cit și peste hotare — în lupta împotriva unor tendințe discriminatorii sau retrograde. Investigarea istorică a fenomenelor, abordarea lor analitică au adus o serie de date noi referitoare la cronologia mișcării științifice, la stabilirea priorităților românești, In descoperirile științifice, la rolul unor personalități șl

școli românești, la natura și calitatea unor instituții.In prezentarea fiecărei științe se vor evidenția, în mod deosebit, extinderea considerabilă, intensificarea și creșterea calitativă a cercetării științifice în anii socialismului, dinamica științei în această nouă etapă istorică, dirijarea ei spre obiectivele majore ale ridicării patriei spre noi culmi de civilizație și cultură. Se subliniază preocuparea constantă a partidului și guvernului pentru întărirea legăturii dintre știință, producție și invățămînt, pentru organizarea la un nivel superior a activității științifice In scopul integrării valorilor științifice în viața economică șl socială.Opera in ansamblu se adresează oamenilor de știință, cercetătorilor, profesorilor, studenților și, în general, tuturor celor care manifestă interes pentru trecutul și prezentul culturii și științei noastre naționale.Intenția autorilor acestei cuprinzătoare lucrări — ne relata acad. Ștefan Milcu, președintele Comitetului român de istoria și filozofia științei — este de a realiza un instrument de informare unic în felul lui : o lucrare de bază pentru știința și cultura națională. Cunoașterea istoriei științelor este o componentă a culturii generale pentru toți specialiștii, cărora li se deschide' încă o cale spre Înțelegerea legăturilor dintre procesul de cunoaștere științifică și evoluția de ansamblu a societății. In același timp, trebuie subliniat rolul educativ, în special pentru tineret, al cunoașterii eforturilor depuse de generații succesive in vederea creării și creșterii patrimoniului științific și cultural al țării. Lucrarea «Istoria științelor in România» va constitui un instrument de educație patriotică ce va contribui la sporirea încrederii in forțele creatoare ale poporului nostru, în capacitatea sa de creație științifică.
Elena MANTU

Consiliul Culturii și Educației Socialiste 
Agenția română de impresariat artistic anunța 

Spectacole extraordinare susținute
de Teatrul Național „IVAN VAZOV“ 
din Sofia — R. P. Bulgaria, la Teatrul Național 

„I. L Caragiale"
„ODIHNĂ 

LA__ARKO IRIS" 
piesă în 3 acte 
de Dimităr Dimov. 
Regia : Filip Fili- 
pov, artist al po
porului, Erou al 
Muncii Socialiste 
(sala mare), vineri 
6 iunie 1975, ora 

19,30.

„PĂDUREA" 

comedie în 5 
acte de A. N. Os
trovski. Regia: 
Krâstiu Mirski, ar
tist al poporului. 
Sîmbâtă 7 și dumi
nică 8 iunie 1975, 

ora 19,30.

„MICUL 
NOSTRU 
PĂMINT" 

piesă în 15 ta
blouri de Gheor- 
ghi Djagarov. Re
gia : Encio Hala- 
cev, artist emerit. 
Luni 9 și marți 10 
iunie 1975, ora 
19,30 (sala mică).

„REVISTA ECONOMICĂ"
Nr. 22, din 30 mai 1975Din sumar : Cerințe economice obiective ale desăvirșirii unității statului național român (I) (dr. loan Tiberian) : Studii- analize : Rezerve potențiale pentru reducerea cheltuielilor de producție (Maria Ioniță, Ion Drăghici)'; In sprijinul aplicării corecte a acordului globșl — tarifele diferențiate in agricultură (prof. univ. dr. Sabin Nica-Sirbești, asistent universitar Arghir Năstase) ; Ideologie — politică — educație. Orindui- rea socialistă — un nou sistem de valori economice, sociale și umane (lector universitar Ivan Iosep, lector universitar Marian Grigore) ; Conceptul de conducere a dezvoltării econo- mico-sociale in România (prof, univ. Alexandru Sobaru).

Volgogradul a găzduit zilele trecute primul festival internațional al filmelor antifasciste. După treizeci de ani de la sfîr- șitul celui de-al doilea război mondial, cineaști din cinci continente și-au dat în- tilnire în orașul-erou de pe Volga pentru a cinsti si in acest fel victoria epocală a popoarelor coaliției antifasciste asupra Germaniei hitleriste.Memoria cinematografului mondial a înmagazinat, de-a lungul a trei decenii, numeroase creații reprezentative. atît prin forța de evocare a celei mai crîncene încleștări militare din cîte cunoscuse pînă atunci omenirea, cit și ,prin atitudinea profund angajată de denunțare a flagelului fascist și hitlerist. Cîteva zeci din miile de filme antifasciste produse de cinematografiile lumii au fost prezente în programul festivalului de la Volgograd ; se poate spune că spectatorii au parcurs de fapt o antologie selectivă a filmfelor antifasciste, din care n-au lipsit adevărate „piese de rezistență".Cum să le numim altfel ? Este vorba de filme — prezentate și pe ecranele noastre — precum „Balada solda
tului" de Grigori Ciu- hrai, „Canalul" de Andrzej Wajda, „Pro
cesul de la NUrnberg" de Stanley Kramer, „Copiii minune" de Kurt Hoffmân, „Koza- ra“ de Veliko Bulajici, 
„Două reprize in iad" de Zoltan Fabri, „A- 
devăratul sfirșit al 
războiului" de Jerzy Kawalerovicz și de multe alte filme de război care au pătruns adine in conștiința omenirii, tocmai pentru că vorbesc despre oameni, timpuri și întîmplări care nu pot fi niciodată uitate. Este vorba de creații marcante ale neorealismului — „Roma, o-

raș deschis", „Gene
ralul della Rovere", 
„Cu toții acasă" — și de pelicule mai recente, consacrate unor teme cu acut caracter social, care au afirmat puternic în lume școala filmului politic italian : „Cele 4 zile ale 
orașului Neapole", „A- 
saslnarea lui Matteoti", 
„Sacco și Vanzetti". Este vorba de filme din, zeci de țări ale lumii: „Soarta unui 
om" și „Ei au lup
tat pentru patrie" (U.R.S.S.), „Ciocan sau 
nicovală" (Bulgaria), 
„Ultima iarnă" (Danemarca). „Bătălia pe și
ne", „Normandie-Nie- 
men" (Franța), „Re
portaj cu ștreangul de 
git“, „Atentatul" (Cehoslovacia), „Gol prin
tre lupi" (R.D.G.), 
„Trenul" și „A șap
tea cruce" (S.U.A.), 
„Pămlnt pirjolit" (Norvegia), „Fitilul Bick
ford" (R.F.G.), „Sutj- 
eska“ (Iugoslavia), 
„Băieții" (Finlanda)... Este vorba de filme documentare, mai vechi sau mai noi, care și-au propus, a- semenea filmului lui Mihail Romm, să demaște „adevărata față 
a fascismului"...în acest context, filmele românești din programul festivalului — evocări ale luptei antifasciste a clasei muncitoare și poporului nostru conduse de Partidul Comunist Român, ale eroismului armatei române care, alături de glorioasa armată sovietică, a contribuit, cu prețul unor grele jertfe, la înfringerea Germaniei hitleriste — au constituit momente de cert interes ; aplauzele repetate, ca și aprecierile unor specialiști au confirmat primirea caldă de care ele s-au bucurat. Despre filmul regizorului Doru Năstase. după scenariul lui Titus Popovici, Pe aici nu se trece, cineastul sovietic Mark Donskoi, de pildă, a rostit, după premiera de gală (la care au participat din partea

realizatorilor regizorul, împreună cu actorul Ilarion Ciobanu), multe cuvinte elogioase, apreciind Îndeosebi capacitatea emoțională a peliculei, ca și calitățile narative, regizorale și interpretative. In prezența actriței Irina Petrescu, de un frumos succes s-a bucurat și filmul Stejar — extremă urgență, al regizorului Dinu Cocea, după un scenariu de Horia Lovi- nescu. Pe ecranele festivalului a mai rulat coproducția româ- no-sovietică Tunelul, în regia lui Francisc Munteanu — evocare pregnantă a frăției de arme româno-so- vietice, prin care s-a pecetluit pentru totdeauna prietenia popoarelor noastre.In afara proiecțiilor de filme, agenda festivalului a prezăvut intîlniri, dezbateri consacrate creației cinematografice antifasciste — manifestări In cadrul cărora delegația română, condusă de Dumitru Ghi- șe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, ■ avut o participare activă. Printre reputații cineaști prezenți la tribuna dezbaterilor s-a numărat și Ion Popescu Gopo. care a vorbit despre semnificațiile și finalitatea acestei ample retrospective.Prestigioasă manifestare cinematografică, festivalul de la Volgograd a constituit nu numai o trecere în revistă a unor reprezentative filme antifasciste, ci a înregistrat și valori de simbol. La poalele colinei Mamaev, acolo unde contemporanii au înălțat imnuri de piatră eroicilor apărători ai Stalingradului, filmele înfățișate — memento grav și patetic — au avertizat omenirea că lupta , antifascistă trebuie să fie mereu trează.
Călin CALIMAN

Farmecul și candoarea copilăriei

BILETELE SE VÎND LA CASA A.R.I.A., CALEA VICTO
RIEI 68—70, TEL. 13 53 75.

Am fost zilele acestea, premergătoare tradiționalei sărbători a copiilor din întreaga lume, 1 iunie — frumoasă coincidență — unul dintre sutele de spectatori la un nou spectacol realizat de teatrul „Țăndărică". Un spectacol de uluitoare măiestrie, cu un mesaj clar și cuceritor, de o fierbinte umanitate, prilej de desfătare a ochilor, auzului, a sufletului. Am văzut în jurul meu, în sală, adulți și cărunți fermecați de . spectacol, atrași de mirajul scenei spre timpul copilăriei, dar am văzut mai cu seamă copii, copiii noștri pe care-i vedem în casă, pe stradă sau la școală — în ipostaza mai puțin familiară vîrstei lor, cea de spectatori. Le-am văzut chipurile însuflețite de emoția participării la spectacolul scenei, aceeași vie participare ce le animă conduita, întreaga lor activitate cotidiană, fie că sint pe băncile școlii. fie că participă, alături de cei mai mari, la rezolvarea problemelor curente ale familiei. Și primul meu gînd, gînd de mare bucurie, a fost că, astăzi, generația tinără.

eopiii noștri dragi, trăiesc, o viață așa cum am visat-o noi, mai virstnicii, în cele mai îndrăznețe visuri ale noastre. Aplauzele spontane, risul sănătos și bucuria împlinită pe fețele lor m-au convins încă o dată că pentru fericirea copilăriei lor

Ie de bună organizatoare acestui scop. Azi, teatrul de păpuși „Țăndărică" e recunoscut, pe plan mondial, ca unul din cele mai bune teatre din lume. „Prințesa și ecoul" e o poveste, țesută pe trama unei intrigi simple, așa cum îi șade bine acestui
GÎNDURI PE MARGINEA ULTIMEI 
PREMIERE DE LA „ȚĂNDĂRICĂ"

s-a făcut și se face totul in această țară.De aceea, poate, vraja Iui Țăndărică a fost cu atit mai puternică în a- ceastă mare bucurie de a trăi ; iar meritele spectacolului ni s-au părut cu atit mai mari.Cred că unul din secretele izbînzilor lui Țăndărică stă în arta lui de a face din colectivul de muncă un tot, o familie de spirite entuziaste și de talente dăruite, cu devoțiune, țelului comun. De mai bine de un sfert de secol, Margareta Ni- culescu și-a consacrat munca, talentul, insușiri-

gen de spectacol. Pe a- ceastă naivă, străveche urzeală epică, fabuloasă, se brodează un spectacol omogen realizat, în diversitatea lui de culori și forme, de muzică și mișcare scenică. Procedeele moderne sînt folosite cu dezinvoltură și degajare. Păpușile Iși dezvăluie mînuitorii, dar magia nu e ucisă. Actorii „in carne și oase" și „ceilalți actori" joacă și se joacă împreună și magia nu e ucisă. Florin Zamfirescu, Anda Călu- găresnu cîntă, apar din sală cu chitare, urcă pe

scenă, devin prinț și prințesă și magia nu e ucisă. Versiunile Ninei Cassian au un suflu romantic, luminos, nostalgic ; „capetele" lui Iulfus Suteu și păpușile Uienii Popa, Luizei Milea, Gebr- getei Cernescu sînt pline de fantezie, de un umor grațios sau teribil grotesc, care dau personajelor pregnanță, individualitate ; vocile citorva din marii noștri actori contribuie cu prisosință la relieful și puterea de sugestie a spectacolului.Și peste toate, un abur delicat, învăluitor de lirism, izvorit din profunda aspirație de dragoste de viață și pace plutește deasupra păpușilor, a oamenilor, a spectatorilor. Și mai ales, am văzut cu cită bucurie, cu cit elan nedisimulat seavintă acești copii spectatori cu inimi mari și curate pe căile poveștii, cum își împlinesp armonios preocu"’-' care, cu timpul, 5 C3 defini personalități faceoamenii ’țjj societății •
KNUȘ

SALONUL CĂRȚII 
PENTRU COPIICu prilejul sărbătoririi unui sfert de veac de la proclamarea „Zilei internaționale pentru apărarea copilului", în perioada 27 mai-10 iunie se organizează la Iași „Salonul cărții pentru copii". Deschis in incinta bibliotecii „Gheorghe Asa- chi", salonul prezintă peste 1 000 de titluri din cele mai variate domenii ale literaturii pentru copii. în cadrul salonului s-a organizat și o expoziție de artă plastică cu picturi, desene și lucrări de grafică ale copiilor, inspirate din cărțile mult îndrăgite. Șirul acțiunilor se va încheia cu un recital-concurs de poezie patriotică „Frumoase versuri spune țara", cu participarea cercurilor literare din școli. (Eu- 

geniu Zidărița).

OMAGIU LUI 1 IUNIELa Galeria de artă modernă a Palatului municipal din Buzău a fost deschisă o expoziție de tapiserie și pictură, care reunește lucrări ale artiștilor plastici Margareta Sterian și Mircea Bârzuca. Alături de spectacolul „Omagiu mamei șt copilului", desfășurat la casa de cultură a sindicatelor și a unor simpozioane organizate în comunele Pătîrlagele, Nehoiu. Gura Teghii, Rușețu, Smeeni, expoziția face parte din programul manifestărilor culturale dedicate zilei de 1 iunie: (Mihai Bâzu).

SPECTACOLE 
PENTRU MICII 
SPECTATORIIn județul potoșani au început „Zilele teatrului pentru cbpii și tineret". manifestare cultural-artisti- . că consacrată împlinirii a 25 de

CARNET

CULTURAL
ani de la declararea lui 1 iunie ca zi internațională pentru apărarea copilului. Intr-un număr de 6 comune, precum și în orașul Dorohoi prezintă spectacole echipe de păpușari pregătite de absolvenți ai școlii populare de artă și de actori ai teatrului „Vasilache". Cu același prilej, mai sînt prevăzute „Săptămina filmului de animație", deschiderea stagiunii corului de copii al filarmonicii, decada cărții pentru copii, precum și alte acțiuni. (E. Nazarov).

„TINERETUL Șl ISTORIA"în județul Hunedoara se desfășoară ample manifestări culturale ce își propun educarea revolu-

ționar-patriotică a tineretului, inițiate în fiecare an sub genericul „Tineretul și istoria". Programul acțiunilor cuprinde dialoguri politice. mese rotunde, simpozioane pe teme istorice, spectacole-concurs pentru interpreți de muzică populară și creatori de poezie revolu- ționar-patriotică — la care vor participa reprezentanți din mai multe județe ale țării — intîlniri ale tinerilor cu membri de partid din ilegalitate, tîrgul meșterilor populari și multe alte activități. „Tineretul și istoria" va culmina în ziua de 1 iunie a.c. cu o întîlnire a tineretului ce se va desfășura la Costești, in Mtinții Orăștiei, în preajma străvechilor cetăți dacice Costești și Blidaru. (Sabin Ionescu).
CERCETARE 

SOCIOLOGICĂPrintre acțiunile recente întreprinse de secția de propagandă a Comitetului județean Vrancea al P.C.R. se situează și studiul privind unele aspecte ale formării și dezvoltării convingerilor ateist-științifice ale tineretului. Cercetarea, desfășurată pe bază de chestionar, a antrenat numeroși locuitori din comunele Homocea, Movilita, Ruginești și Păunești. Concluziile vor da posibilitatea adoptării unor măsuri practice pentru organizarea și desfășurarea unei eficiente activități cultural-educative. (Dan Dră- gulescu).

„Din om, mai om"
(Urmare din pag. I)abataj aflat la doi kilometri de la co- borîrea in puț. Un trenuleț electric m-a purtat pină în apropierea galeriei frontale, in sectorul Palanga-sud, unde combina sfărima lignitul și il trimitea pe benzi transportoare la încărcarea in vagonete.N-aș putea spune ce II deosebește pe acest om de ceilalți, dar pe cine pune el mina, „musai" trebuie să se facă din om, mai om. Anul trecut a acceptat să conducă pentru un timp brigada unui coleg care, deși lucra tn condiții similare, obținea rezultate inferioare. In citeva luni „codașii" pe care l-a preluat au devenit rivalii de temut ai propriei lui brigăzi. Cum 7 Ar fi multe de povestit. Dar mi se spune că, pentru cei care lucrează cu Vlăsceanu, Codul eticii și echității devine o linie de conduită tn viață, cu litera Însușită In practică, cu sensurile aplicate la existenta de fiecare zi a oamenilor.Munca de miner nu se face prin clmpuri cu fiori. Modernizarea minei a ridicat la maximum coeficientul de siguranță și oamenii s-au deprins să meargă in galerii cu capul sus, sfi- dînd pericolele muncii lor care au fost înlăturate aproape eu desăvirși- re. Totuși, stația de salvare condusă de inginerul Eleodor Minoniu este gata în orice moment să Intervină. Nemaiavînd prea des prilejul s-o facă, oamenii lui, zece ortaci fără frică și reproș, au salvat în primăvara

anului trecut — in urma unei viituri neașteptate de ape — barajul de la Paltinu. A fost o adevărată epopee surdă, care ar merita să fie povestită intr-un film. Zece oameni al riscului total și trei zile și trei nopți de cumplită încordare pentru o victorie cîștigată prin singura accepțiune pe care ei o dau riscului : aceea de a reuși. Și au reușit. Astăzi, povestesc despre epopeea Paltinului ca despre o întîmplare oarecare, deși simți din cuvintele lor că ceea ce s-a petrecut atunci, a- colo, și mai ales in sufletele lor, merită să se audă. Nu atît intru laudă, căci ei nu asta vor, ci spre pildă. Și ca o demonstrație a atitudinii omului societății noastre față de noțiunea de patrie, de patriotism.Ion Duțu, minerul care își desfășoară munca de deputat local, nu numai „la suprafață", la primărie, ci, mai ales, in subteran, printre ortacii lui are o vorbă : „Munca cu oamenii trebuie desfășurată nu numai atunci cind merge bine, ci. îndeosebi, la greu. Iar despre greutăți trebuie să-i întrebi nu să aștepți să-ți spună. Căci de rezolvat, tot împreună trebuie să rezolvăm" Și are dreptate. Tot ce s-a făcut la mina dintre livezile Fi- lipeștilor de Pădure, atît de radical Incit locul pare de nerecunoscut, nu se poate explica prin alt cuvint de- cit prin împreună. „împreună dezbatem. împreună analizăm. împreună

decidem. Tot ceea ce ne privește pe noi nu poate fi rezolvat fără noi !“Din vechime, Filipeștilor li s-a spus „de Pădure". Asocierea mai corectă ar fi : „de Adîncuri". Căci totul, aici, gravitează în jurul minei șî al uzinei de utilaj minier din localitate, ambiționată să producă unele dintre mașinile cele mai moderne pentru minerit și care și-a încheiat cincinalul la 31 ianuarie 1975. Din acest „de Pădure" s-a născut o faimă proprie care poartă nume și prenume de oameni, mineri vestiți trimiși ca specialiști să-i Învețe și pe alții mineritul și mersul cu capul sus lntr-una din cele mai grele, dar și cele mai bărbătești meserii. Sînt fala filipeștenilor ieșiți din „pădure". ieșiți din satul lor care in curînd va deveni oraș cu toate însemnele civilizației contemporane. Sînt 16 000 de suflete, dintre care peste 10 000 locuiesc In comună. Două licee, două școli generale, 4 000 de tineri și peste 200 de intelectuali — ingineri, cadre didactice — care și-au stabilit un program comun pentru ridicarea comunei lor printr-o activitate cultural-educativâ la nivelul cerut de viata urbană.Așa se învață demnitatea verticalei la Filipeștii de Pădure. Și nu numai la suprafață, ci in subteran, acolo de unde filipeștenil își scot pîinea și mindria. O mîndrie proprie, minerească. în care „bună ziua" se 
spune „noroc bun

Colocviul cu responsabilii 
pentru invățămintul superior 

din ministerele educației 
ale statelor europeneIntre 28 și 30 mai, la București • avut loc Colocviul cu responsabilii pentru invățamintul superior din ministerele educației ale statelor europene, reuniune organizată sub auspiciile UNESCO de Centrul european pentru invățamintul superior din București, pe baza recomandării Comitetului Consultativ al centrului.La lucrările colocviului au participat responsabili cu invățămintul superior din 20 de țări europene, precum și din S.U.A. și Canada.Dezbaterile au evidențiat dorința participanților de a dezvolta relațiile și contactele de lucru, de a contribui la realizarea obiectivelor cooperării europene în domeniul invă- țămintului superior, așa cum au fost acestea formulate de cea de-a doua Conferință a miniștrilor educației din statele europene membre ale UNESCO, desfășurată in capitala României, în noiembrie-decembri» 1973.Au fost exprimate puncte de vedere referitoare la modalitățile concrete de cooperare.La lucrările colocviului au fost prezenți J. Herman, directorul Diviziei pentru invățămintul superior din UNESCO, reprezentantul directorului general al organizației, și L. Zieglâ, directorul Centrului european pentru invățămintul superior din București.

(Agerpreg)
I
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTI Stimați tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și întregului popor sovietic, mulțumim Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România și tuturor oamenilor muncii din țara dumneavoastră pentru felicitările călduroase și bunele urări transmise cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a victoriei asupra fascismului.împărtășim convingerea exprimată de dumneavoastră că prietenia șî colaborarea multilaterală dintre țările noastre, bazate pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului socialist, se vor întări în continuare, în interesul popoarelor sovietic și român, al cauzei socialismului șl păcii.Vă urăm dumneavoastră și întregului popor român mari succese în construcția socialistă, în lupta pentru consolidarea păcii în lumea întreagă.

L. BREJNEV N. PODGORNÎI
Secretar general al Comitetului Președintele Prezidiului
Central al Partidului Comunist Sovietului Suprem al Uniunii

al Uniunii Sovietice Republicilor Sovietice Socialiste

A. KOSÎGHIN
Președintele Consiliului 
de Miniștri al Uniunii 

Republicilor Sovietice Socialiste

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România BUCUREȘTIAm primit cu multă satisfacție și recunoștință felicitările dumneavoastră cordiale cu ocazia Zilei revoluției din țara noastră.Este un bun prilej pentru a vă asigura, Excelență, că puternicele legături de prietenie și colaborare existente între popoarele și țările noastre vor continua să înflorească spre binele lor reciproc.Ne-am închinat activitatea prosperității popoarelor noastre și păcii internaționale.Vă rog să primiți, Excelență, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul României.

GAFFAR MOHAMED NUMEIRI
Președintele

Republicii Democratice Sudan

Excelenței Sale Domnului HAROLD WILSON 
Prim-ministru al Marii Britanii LONDRAAm aflat cu tristețe de tragicul accident de autobuz din ținutul Yorkshire, în care și-au pierdut viața numeroase persoane.în numele guvernului român și al meu personal, vă exprim sincere sentimente de compasiune și de condoleanțe pentru familiile îndoliate.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Vizita vicepriin-ministruliii și ministrul 
afacerilor externe al IsraeluluiVIceprim-ministrul șl ministrul afacerilor externe al statului Israel, Yigal Allon, care face o vizită in tara noastră, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a fost vineri oaspetele municipiului Brașov.în cursul dimineții, ministrul israe- lian a avut o convorbire cu primarul municipiului Brașov, Gheorghe Du- mitrache.Au fost vizitate apoi Întreprinderea constructoare de tractoare din Brașov, noile cartiere înscrise pe

SISTEM DE RELAȚII ECONOMICE INTERNATIONALE"
• I

Vineri au continuat la Palatul Marii Adunări Naționale lucrările colocviului interparlamentar „Un nou sistem de relații economice internaționale". Șl in cea de-a doua zi, lucrările s-au desfășurat sub semnul puternicului ecou pe care mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu l-a avut asupra participanților la reuniune, in cadrul dezbaterilor expri- mindu-se gratitudinea pentru cinstea pe care președintele Republicii Socialiste România a făcut-o adresind colocviului un mesaj.în prima parte a zilei, parlamentarii, experțll și reprezentanții unor organisme și instituții internaționale prezențl la această reuniune au dezbătut, pe marginea raportului prezentat de Ian Stewart Lloyd, membru al Camerei Comunelor a Marii Britanii, cea de-a doua temi Înscrisă in programul colocviului — „Dezvoltarea științifică și tehnologică, inclusiv transferul de tehnologii". S-a relevat că, în condițiile interdependenței tot mal accentuate dintre state, accesul liber și neîngrădit al tuturor țărilor la cuceririle științei și tehnicii contemporane reprezintă o cerință imperioasă a progresului omenirii, subliniindu-se, in același timp, că pentru lichidarea fenomenului subdezvoltării, valorificarea marilor rezerve ale lumii în fo- 
LOTO
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harta orașului și stațiunea turistică internațională Poiana Brașov.în vizita făcută la Brașov, vice- prim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Israelului a fost însoțit de Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Covaci, ■ ambasadorul României în Israel, de funcționari superiori din M.A.E., precum și de Yochanan Cohen, ambasadorul Israelului la București.în drum spre Capitală, oaspeții au făcut un scurt popas la Sinaia, unde au vizitat muzeul Peleș.

losul popoarelor, al propășirii rapide a fiecărei țări sint necesare acțiuni concertate, îndreptate in direcția intensificării cooperării economice și tehnico-științifice, echitabile și avantajoase între națiuni. Au avut loc apoi discuții pe marginea raportului. /în cursul după-amiezii, Monique Begin, membră a Parlamentului Canadei, a prezentat referatul la cea de-a treia temă înscrisă pe ordinea de zi : „Schimbări in sistemul monetar și financiar internațional", după care au urmat dezbateri. S-a evidențiat faptul că, in condițiile cind înfăptuirea unei noi ordini economice în lume a devenit o problemă imperioasă, este necesar să se realizeze un nou sistem monetar astfel conceput încît să asigure stabilitatea fluxurilor economice și financiare în beneficiul tuturor statelor și mai cu seamă al țărilor în curs de dezvoltare. S-a relevat, totodată, că se impune găsirea unor forme instituționale internaționale care Bă garanteze creșterea substanțială a volumului de investiții pentru producție in țările in curs de dezvoltare, instituții în care reprezentarea să fie democratică, asigurînd participarea egală a tuturor statelor, indiferent de mărimea sau orinduirea lor socială.(Agerpres)

Primire la Consiliul de MiniștriTovarășul Gheorghe Oprea, vice- prim-ministru al guvernului, a primit vineri după-amiază pe dr. Bu- kar Shaib, președintele Consiliului pentru Știință și Tehnologie și ministru federal adjunct la Ministerul Federal al Agriculturii și Resurselor Naturale din Nigeria, care face o vizită în țara noastră în fruntea unei delegații nigeriene.în cadrul întrevederii au fost a- nalizate stadiul actual al relațiilor româno-nigeriene, în special în planul științei și tehnologiei, precum
Semnarea unui protocol de colaborare tehnică 

și științifică intre România și NigeriaVineri după-amiază, la Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie a avut loc semnarea unui protocol de colaborare tehnică și științifică între Republica Socialistă România și Republica Federală Nigeria. Din partea română, protocolul a fost semnat de prof. Ioan Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, iar din partea nlgeriană de dr. Bukar Shaib, președintele Consiliului nigerian pentru știință și tehnologie și ministru federal adjunct al agriculturii și resurselor naturale.Documentul semnat prevede intensificarea colaborării și cooperării dintre România și Nigeria pe multiple planuri, îndeosebi în domeniile tehnico-științific și economic.
Semnarea Acordului comercial intre Guvernul Republicii
Socialiste România și Guvernul Republicii Coasta de fildeșLa București a fost semnat, vineri dimineața, Acordul comercial între Guvernul Republicii Socialiste România șl Guvernul Republicii Coasta de Fildeș.Animate de dorința de a dezvolta și consolida relațiile comerciale, pe baza egalității și avantajului reciproc, cele două părți au convenit, între altele, acordarea reciprocă a clauzei națiunii celei mai favorizate, constituirea unei comisii mixte comerciale însărcinate cu urmărirea îndeplinirii prevederilor acestui acord, precum și stabilirea de noi măsuri pentru extinderea relațiilor comerciale bilaterale. De asemenea, s-a stabilit ca intr-un viitor apropiat să înceapă negocieri pentru încheierea unui acord general de colaborare și cooperare în domeniile economic și tehnico-științific, precum
Cronica zilei

Președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Giosan, a primit vineri, cu prilejul colocviului interparlamentar „Un nou sistem de relații economice internaționale", pe Celio Borja, președintele Camerei Deputaților din Brazilia, Eugene Schaus, vicepreședinte al Camerei Deputaților din Luxemburg, Nagy Miklos, vicepreședinte al Grupului ungar din Uniunea Interparlamentară, Rachmat Muljomiseno, președintele Comitetului pentru comerț și finanțe în Parlamentul din Indonezia, Yehuda Shaari, membru al Comisiei de politică externă a Parlamentului din Israel, Mustafa Kamel Murad, președintele Comisiei economice a A- dunării Poporului din Republica A- rabă Egipt, Jose M. Salazar Navarre- te, Guiiermo Sandoval Aguilar și Fernando Cuadra Martinez, deputați din Costa Rica, Salim Khalid Almar- zouk, deputat din Kuweit, Henryk Skrobisz, deputat din Polonia, precum și pe Fallaha Mahamud și Saad El Deen Kahal, din partea Consiliului Național Palestinean.în cadrul convorbirilor avute, oaspeții au vorbit cu căldură despre realizările mari obținute în dezvoltarea economică și socială a țării noastre, au dat o înaltă apreciere mesajului adresat colocviului de președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a cărui activitate neobosită pe plan extern, pentru colaborare și pace, pentru instaurarea unei noi ordini economice șl politice, se bucură de prețuire și stimă.Au fost apreciate ospitalitatea, buna organizare și faptul că acest colocviu pe o temă aflată în preocupările majore ale umanității se ține la București, subliniindu-se că el oferă cadrul favorabil dezbaterilor a- supra problemelor abordate.
★în drum spre R. S. F. Iugoslavia, o delegație militară chineză condusă de Siang Giung-hua, membru supleant al C.C. al P.C. Chinez, locțiitor al șefului Marelui Stat Major al Armatei Populare Chineze de Eliberare, a făcut o escală în București.Pe aeroportul Otopeni, delegația militară a fost salutată de generalul colonel Ion Coman, prim-adjunct al ministrului Apărării Naționale și șef al Marelui Stat Major, de generali și ofițeri superiori.Erau de față Li Tin-ciuan, ambasadorul R. P. Chineze la București, Li Iun-ci, atașat militar, aero și naval, și membri ai ambasadei.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Unite Camerun, Vincent Efon, a trimis o telegramă de mulțumire ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, în legătură cu felicitările ce i-au fost adresate cu prilejul celei de-a 3-a aniversări a Republicii Unite Camerun.
★între 19 și 28 mai au avut loc la București lucrările celei de-a II-a ședințe a grupului de lucru mixt româno-cubanez de colaborare în domeniul apiculturii. Cu acest prilej a fost semnat un protocol de colaborare de către prof. V. Harnaj, președintele Asociației crescătorilor de albine, și Hipolito Marrero, șeful grupului apicol din Institutul Național al Reformei Agrare din Cuba.
★Vineri la amiază a părăsit Capitala înaltul Comisar al O.N.U. pentru refugiați, prințul Sadruddin Aga Khan, care a făcut o vizită in țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Vasile Alexandrescu. adjunct al ministrului educației și învăță- mîntului, de alte persoane oficiale.Au fost, de asemenea, prezenți Sayed Abbas Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U., și B. R. Devarajan, reprezentantul permanent al Programului Națiunilor

5și perspectivele dezvoltării conlucrării dintre cele două țări in acest important domeniu.La convorbiri, care s-au desfășurat intr-o atmosferă cordială, de înțelegere reciprocă, a participat loan Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.A asistat, de asemenea, G. O. Achonye, însărcinatul cu afaceri ad- interim al Republicii Federale Nigeria la București. (Agerpres)

Dr. Bukar Shaib, președintele Consiliului nigerian pentru știință și tehnologie și ministru federal adjunct al agriculturii și resurselor naturale din Nigeria, care întreprinde o vizită în țara noastră, a avut convorbiri la Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, A cădem i? de științe agricole și silvice, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, Consiliul Național al Apelor.Oaspetele nigerian a vizitat, totodată, institute de cercetare și proiectare, întreprinderi industriale și unități agricole de stat. (Agerpres)

și alte documente care să asigure cadrul necesar dezvoltării raporturilor economice dintre România și Coasta de Fildeș.Acordul a fost semnat, din partea română, de Ion Pățan, viceprim-mi- nistru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, iar din partea ivoriană de Maurice Seri Gnoleba, ministrul comerțului.Au fost de față reprezentanți ai conducerii Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerului Afacerilor Externei alte persoane oficiale. -
★în cursul după-amiezii, ministrul comerțului din Coasta de Fildeș a părăsit Capitala. (Agerpres)

Unite pentru Dezvoltare la București.
★Asociația de prietenie româno-ita- liană și Institutul român pentru re-■ lațiile culturale cu străinătatea au organizat vineri o seară culturală cu prilejul Zilei naționale a Italiei.Cu acest prilej au luat cuvîntul Theodor Burghele, președintele Asociației de prietenie româno-italiene, și acad. Emil Condurachi.Au participat Ernesto Mario Bo- lasco, ambasadorul Italiei la București, și membri ai ambasadei.
★Muncitorii, tehnicienii, inginerii și funcționarii Direcției de transporturi poștale au sărbătorit, vineri dimineața, în cadrul unei adunări festive, împlinirea a o sută de ani de activitate in acest domeniu al comunicațiilor din România.Cei prezenți au adresat o telegramă Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se angajează să depună toate eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin in viitor. (Agerpres)
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Miine la ora 17,30 pe stadionul „23 August” are loc intilnirea de fotbal România - Scoția

Iubitorii fotbalului cer tricolorilor:
DĂRUIRE SPORTIVĂ EXEMPLARĂ

SPIRIT DE ECHIPĂ
ÎNCREDERE ÎN VICTORIEEchipa reprezentativă a României va juca într-un răstimp foarte scurt, de numai patru zile, două importante partide cu caracter oficial. Iată-ne acum în ajunul meciului România — Scoția din campionatul european interțări, meci care va fi urmat miercuri, 4 iunie, de intilnirea preliminară turneului olimpic dintre selecționata noastră și cea daneză. E limpede că această scurtă perioadă de timp, prin jocurile menționate și rezultatele lor, va însemna etapa culminantă pentru întregul sezon fotbalistic, desfășurat pină in prezent cu succes de formația reprezentativă română.Vremea antrenamentelor intense, a pregătirilor efectuate cu multă ambiție și sîrguință s-a scurs. Pe terenul ca o pajiște din Siliștea Snago- vului s-a așternut liniștea. Iarba deasă nu mai e mușcată de furia cram- poanelor, iar tinerii îmbrăcați in echipament roșu-galben-albastru s-au retras pe potecile pădurii, străbătin- du-le în pas ușor pentru întreținerea formei fizice. Un suflu impresionant de calm, încredere și răspundere se remarcă printre jucătorii lotului nostru național.Primul meci din seria celor două încercări succesive, meciul de miine, România — Scoția, se distinge cu precădere prin greutatea pe care o va avea rezultatul său pentru clasamentul grupei a IV-a europene. în rind cu milioanele de susținători ai echipei noastre reprezentative, observam și subliniam în precedentele comentarii că formația României, jucătorii și tehnicienii săi, a înregistrat în această primăvară unele progrese notabile, dovedindu-se capabilă să se confrunte cu cele mai bune echipe de pe continent. Un mod responsabil de a aborda pas cu pas fiecare obiectiv, fiecare partidă amicală și, mai ales, oficială caracterizează acum formația tricolorilor români.

IN PREAJMA NOULUI ITINERAR AL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN ȚĂRI ALE AMERICII LATINE

Actualități din BraziliaPe pămîntul Braziliei poți străbate distanțe uriașe fără să simți modificări de peisaj. Sint zone vaste unde senzația de uniformitate slăbește de la un timp atenția vizitatorului copleșit de spațiile nesfîrșite. în ansamblu însă, această țară etalează o diversitate pe care cu greu o găsești pe alte meridiane. Ce contrast mai izbitor decît cel între netezimea pampasului din Rio Grande do Sul, cu ierburi înalte cit un stat de om, și relieful convulsionat al masivelor de piatră din statul Minas Gerais ; între imperiul verde și lichid al junglei amazonice și „poligonul secetei" din nord-est, unde picătura de ploaie Înseamnă un eveniment, între plantațiile de trestie de zahăr din Bahia și coroanele suspendate ale pădurilor de pin din Santa Catarina.Aceeași diversitate și în înfățișarea centrelor urbane : de la panorama orașului Rio de Janeiro, unde din îngemănarea muntelui cu marea s-au născut forme și culori nicăieri repetabile prin frumusețe și originalitate, la pădurea de zgirie-nori din Sao Paulo, unde cimentul pare să fi cîștigat competiția cu spațiile verzi ; de la orașul-muzeu Ouro Preto Încremenit in timpuri apuse la supermoderna capitală Brasilia, în vîrstă de numai 15 ani, creată mai lntîi pe planșetă de urbanistul Lucio Costa șl arhitectul Oscar Niemeyer și Înălțată apoi In inima platoului Goianiei, într-o zonă pină de curînd virgină și dominată de nesfîrșite păduri.Polimorfia însă nu este aici numai un apanaj al spațiului geografic, ci, în anumite privințe, și o trăsătură a peisajului economic. La fiecare veac sau nici atît, „Terra de Santa Cruz“ (numele inițial al țării) a expus cite o nouă fațetă a marelui său potențial. In secolul al 16-lea, nu mult după descoperirea acestor pămînturi de către navigatorul portughez Pedro Alvarez Cabrai, arborele „brasil" era cel ce determina fizionomia economică a țării și care i-a dat pină la urmă numele ei definitiv. S-au perindat de atunci alte produse predominante — zahărul din trestie, aurul, bumbacul, cauciucul, cafeaua — fiecare alcătuind cite un ciclu economic distinct. Și dacă toate aceste cicluri — de fapt o monocultură variabilă — nu au schimbat cu mai nimic raporturile de dependență în- tîi față de coroana portugheză, pe urmă față de metropolele industriale ale Occidentului, ele au dezvăluit lumii dimensiunile și varietatea resurselor braziliene.Cu un pămint în cea mai mare parte fertil și care poate produce în tot cursul anului, Brazilia se situează între primele'țări ale lumii ca potențial agricol. După calcule bazate pe actualele posibilități ale științei și tehnicii, ea ar putea asigura hrană suficientă pentru o populație de zece ori mai mare decît cele aproximativ 106 milioane de locuitori cît numără în prezent; De altfel, chiar In con*
Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 

pentru problemeîntre 27 și 30 mai a avut loc, la București, a 28-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru probleme valutar-financiare, Ia care au participat miniștrii finanțelor din țările membre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia. Au luat, de asemenea, parte reprezentanți ai Băncii Internaționale de Colaborare Economică, ai Băncii Internaționale de Investiții și ai Secretariatului C.A.E.R.Comisia a examinat probleme legate de realizarea Programului complex al adîncirii și perfecționării în

Desigur, adversarul de miine după- amiază, reprezentant al fotbalului britanic, e o echipă valoroasă, puternică, la rindul ei, ambițioasă. Totuși, 
judecind datele partidei România-Sco- 
ția, avem toate motivele să credem 
în victoria culorilor noastre sportive. De partea echipei române sint nu numai avantajele meciului pe stadion propriu și ale unui program competi- țional desfășurat rațional. Formația

FORMAȚIA REPREZENTATIVA 
PENTRU MECIUL 

ROMANIA—SCOȚIA

RADUCANU — CHERAN, SAT- 
MAREANU II, G. SANDU, AN- 
GHELINI — DINU, DUMITRU, 
GEORGESCU — CRIȘAN, DO- 

BRIN, LUCESCU.
Rezerve : Iorgulescu, Sameș, 
Bălăci, Kun, lordănescu și 

Marcu.

română, așa cum arată ea astăzi, « realmente o forță fotbalistică. Ea posedă jucători de calitate internațională, ansamblul se prezintă mai omogen dccit in trecut și s-a maturizat în focul seriei dense de partide internaționale ale acestui sezon. Un element extrem de important în definirea clară a șanselor echipei României 11 constituie puterea ei psihică, încrederea care a prins rădăcini adinei în sufletele jucătorilor și tehnicienilor, credința, întemeiată pe fapte, a tuturor componenților lotului reprezentativ că sint capabili de rezultate foarte bune în fața oricărui adversar. Iată pentru ce credem că o concentrare deplină a mijloacelor reale de care dispun tricolorii — tehnice și tactice, fizice și de voință — poate asigura performanța echipei României. Iubitorii fotbalului din 

dițiile cind se cultivă doar circa 14—15 la sută din suprafața disponibilă, în mare parte cu mijloace neadecvate, Brazilia a reușit totuși să figureze pe locuri de frunte pe glob la o serie de culturi agricole — porumb, orez, trestie de zahăr, banane — iar la altele, cum este soia, să devină, în cîțiva ani, din importator un exportator tot mai luat in considerare pe piața externă. Dacă pină prin 1968 se importau nouă zecimi din necesarul de grîu, acum se vorbește despre perspectiva apropiată a autoaprovizionării. Cu un șeptel de bovine depășind o sută de milioane de capete, Brazilia ocupă locul al treilea in lume, iar dacă se adaugă cele 6.6 milioane de porci și vreo 27 milioane de oi se poate deduce lesne că este vorba de unul din marii producători de carne și lină.Poate și mai prodigios dotat, subso-
DE LA TRIMISUL NOSTRV 

SPECIAL LA RIO DE JANEIRO

Iul ascunde cam un sfert din rezervele de fier cunoscute ale planetei noastre și peste jumătate din cele de cositor. în cazul fierului, termenul „ascuns" este relativ, în realitate rezervele, cu deosebire cele în exploatare, aflîndu-se la suprafață. Veritabililor munți de fier, ca cel de la Ipatinga (statul Minos Gerais), unda extracția intensă de peste un deceniu și jumătate a retezat doar puțin din conul masivului metalic (care nu deține totuși supremația între zăcămintele braziliene de fier, fiind mult depășit de masivul Nuturu și, pesemne, de altele, neatinse încă), 11 se adaugă mari zăcăminte de cupru, zinc, plumb, mangan, nichel, minerale rare. Iar cifrele oferite de statistici sînt continuu răsturnate pe măsură ce se intensifică operațiunile de depistare și inventariere.Vicisitudinile istoriei au făcut ca bogățiile braziliene să alimenteze cu precădere prosperitatea altora, țara fiind menținută în postura de „hinterland", cu tot cortegiul de consecințe negative ce decurg de aici. Lucrurile au prins să ia altă turnură pe măsură ce s-a afirmat și aici conștiința faptului că industrializarea este singura alternativă capabilă să asigure valorificarea adecvată a resurselor naturale, să plaseze țara pe orbita progresului contemporan, să-i închege suportul unui avans de sine stătător. Brazilia cafelei aparține a- cum trecutului, deși acest produs mai figurează încă la Ioc de cinste pe tabela exporturilor.Rezultatele eforturilor sînt concludente. De circa șapte ani, rata creșterii economice nu a coborit sub 9 la sută, ajungînd chiar la 11,5 la sută, in timp ce industria în genere și mai ales unele din sectoarele ei importante au Înregistrat creșteri

valutar-financiarecontinuare a colaborării și dezvoltării integrării economice socialiste a țărilor membre ale C.A.E.R.în cursul lucrărilor, comisia a ascultat informări privind activitatea Băncii Internaționale de Colaborare Economică și Băncii Internaționale de Investiții și a adoptat recomandări corespunzătoare.Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă de lucru, tovărășească, în spiritul ințelegerii reciproce și prieteniei frățești.

țară cunosc prea bine calitățile jucătorilor noștri, știu că pot să-i ceară lui Ion Dumitru să se arate miine din nou la nivelul meciului de la Madrid— unde în mod unanim a fost socotit cel mai bun fotbalist de pe teren— să-i ceară lui Cornel Dinu să fie catalizatorul tuturor disponibilităților celor „11“ și al exprimării lor integrale pe cîmpul de joc, acel căpitan de echipă capabil ca de obicei să coordoneze și să pună pe toți coechipierii în cele mai bune situații de joc — deopotrivă în apărare și în atac ; de asemenea lui Mircea Lucescu, să fie la gradul lui obișnuit de prestație internațională, valoroasă și plină de maturitate ; lui Răducanu Necula, să apere atent și precis vreme de 90 de minute, fără să-și permită vreo clipă „de spectacol" pe cîmpul unde e în joc prestigiul echipei naționale ; lui Nicolae Dobrin, astăzi refăcut fizic și cu un plus de pregătire, să se manifeste ca și altădată în asemenea ocazii, cu frumoase realizări tehnice și tactice, să fie acel centru-inaintaș întreprinzător și eficient așa cum și-1 doresc coechipierii, cum o cere antrenorul, cum dictează interesele generale ale echipei ; în sfîrșit, publicul, milioanele de amatori de fotbal sînt la fel de îndreptățiți să pretindă jucătorilor tineri, de dată mai recentă în lot — Georgescu, Crișan, Cheran, Sătmăreanu II, G. Sandu, Anghelini, Kun, lordănescu, Marcu, Bălăci, Sameș și portarul Iorgulescu— totala dăruire de sine și reconfirmarea valorii lor atît de promițător pusă în evidență la partidele din a- cest an.Echipei noastre, sudată tehnic și sufletește într-un monolit, îi urăm victorie ! Vom fi acolo, în jurul echipei, și din zeci de mii de piepturi de suporteri vom scanda fără obosire: „Hai România ! Hai tricolorii !“.
Valeriu MIRON’ESCU 

sensibil superioare mediei de ansamblu. Dacă la început investițiile erau canalizate cu predilecție spre asemenea ramuri ca industria automobilelor, ulterior fondurile rezultate dintr-o acumulare corespunzătoare s-au îndreptat îndeosebi spre sectoare de bază, cum sînt energetica, construcțiile de mașini și utilaje, petrochimia și altele. între o- biectivele energeticii se disting mai ales cele menite să folosească potențialul hidraulic excepțional al unei țări traversate de Amazon, fluviul care mină spre Atlantic o cincime din rezervele de apă dulce ale globului.O direcție prioritară a dezvoltării Braziliei vizează integrarea în ansamblul economiei a zonelor înapoiate din interiorul țării. Faimoasa junglă a Amazoniei, spatiile nesfîrșite din Mato Grosso încep să fie brăzdate de drumuri — șoseaua Transamazonica, șoseaua experimentală nord și altele. Deși procesul de „interiorizare" a dezvoltării braziliene se află în faza incipientă, pașii făcuți sugerează clar că prin integrarea Amazoniei, ce acoperă jumătate din teritoriul național și ale cărei resurse naturale sînt practic intacte, se creează perspectivele unor noi progrese economice.în realizările amintite, un rol important revine sectorului de stat al economiei, care concentrează o bună parte din ramurile de bază și e- xistă tendința ca prezența statului în economie să se afirme și mai mult pe viitor.Pe plan extern, Brazilia se pronunță pentru o politică de apropiere și colaborare cu toate țările, indiferent de orinduirea lor economico-socia- lă. în acest cadru, între România și Brazilia s-au statornicit relații de colaborare in spiritul egalității in drepturi și respectului reciproc, relații care, favorizate de afinitățile de limbă și cultură, de dorința reciprocă de apropiere și mai bună cunoaștere, cunosc un curs ascendent. Volumul schimburilor comerciale, colaborarea bilaterală în alte domenii înregistrează o continuă creștere și diversificare. Anul trecut, nivelul de reprezentare diplomatică, la București și Brasilia, a fost ridicat la rang de ambasadă.Apropiata vizită oficială pe care o va face în Brazilia președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, la invitația președintelui Ernesto Geisel, este așteptată aici, la Rio, cu viu interes, fiind apreciată, pe bună dreptate, ca up eveniment de cea mai mare însemnătate pentru dezvoltarea raporturilor de colaborare și prietenie între cele două popoare, de natură să deschidă noi și ample perspective conlucrării rodnice româno-braziliene, pentru care există largi posibilități, înscriindu-se, totodată, ca un aport cert la cauza păcii și înțelegerii internaționale.
V. OROS

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 

2 și 3 iunie. In țară : Vreme ușor instabilă, cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi locale, care vor avea și caracter de aversă, mai frecvente în nordul și vestul țării, îndeosebi în prima parte a intervalului. Vînt moderat, cu unele intensificări. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 8 și 18 grade, iar cele maxime între 18 și 28 de grade. în București: Vreme relativ călduroasă, cu cerul schimbător, favorabil ploii de scurtă durată. Vînt moderat. Temperatura in creștere la început, apoi staționară.

ÎN CÎTEVA RtNDURI
GIMNASTICA t La Berna 

încep întrecerile 
pentru titlurile continentaleLa Berna se vor desfășura astăzi și miine întrecerile celui de-al XI-lea campionat european masculin de gimnastică, competiție la care și-au anunțat participarea 55 de sportivi din 19 țări.Printre favoriți se numără cunos- cuții gimnaști sovietici Nikolai Andrianov și Victor Klimenko, Wolfgang Thuene (R. D. Germană), Eberhard Gienger (R. F. Germania) și Andrej Szajna (Polonia).La actuala ediție a competiției, România va fi reprezentată de Dan Grecu, campion mondial în proba de inele, Mihai Borș, Ion Checicheș și Radu Branea.Astăzi, în prima zi a campionatului, sînt programate întrecerile pentru concursul individual compus, iar duminică se vor desfășura finalele pe aparate.

Azi, meciul de tineret 
România—ScoțiaLa Pitești se va disputa astăzi meciul dintre selecționatele de fotbal ale României și Scoției, contînd pentru campionatul european rezervat echipelor de tineret (sub 23, de ani). Partida va începe la ora 17,30.înaintea acestui joc, situația in clasamentul grupei se prezintă astfel : 1. România — 3 puncte (din două meciuri) ; 2. Danemarca — 2 puncte (din trei meciuri) ; 3. Scoția — 1 punct (un meci).

POLO t Formația noastră, 
pe primul loc în turneul 

de la TorinoROMA 30 (Agerpres). — Au luat sfîrșit întrecerile turneului internațional de polo pe apă de la Torino.în ultimele două etape s-au înregistrat următoarele rezultate : Italia — Italia (B) 6—3 ; Ungaria —■ Spania 11—6 ; Iugoslavia — România 4—3 (2—1, 0—1, 0—0, 2—1); Spania — Iugoslavia 7—5 ; Italia — România 6—5 (2—1, 2-3, 1—1, 1-0).Iată clasamentul final al turneului : 1. România — 6 puncte (golaveraj 24—19) ; 2. Italia — 6 puncte (28—26) ; 3. Ungaria — 5 puncte(30—26) ; 4. Iugoslavia — 5 puncte (27—28) ; 5. Spania — 5 puncte) ;(32—35) ; 6. Italia (B) — 3 puncte.
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Vizita primului ministru al Guvernului

Manea Mănescu, în R. P. BulgariaLa Invitația președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, Stanko Todorov, vineri dimineața a sosit la Sofia, într-o vizită de prietenie. Manea Mănescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România.Pe aeroportul împodobit sărbătorește cu drapelele de stat ale celor două țări, primul ministru al guvernului român a fost întîmpinat cu cordialitate de Stanko Todorov, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, Jivko Jivkov, vicepreședinte
ConvorbiriVineri au început la Sofia convorbirile oficiale dintre tovarășul Manea Mănescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și Stanko Todorov, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria.La convorbiri participă, din partea română, tovarășii Leonte Răutu, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală româno-bulgară de colaborare economică și teh- nico-științifică, Ion St. Ion, secretar general al guvernului român, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe. Ion Florescu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării- economice internaționale, Mihai Busuioceanu, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, Gheorghe Cocoș, adjunct al ministrului energiei electrice,

★Vineri seara, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, Stanko Todorov, a oferit un dineu în cinstea tovarășului Manea Mănescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. La dineu au luat parte persoane oficiale române și bulgare.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, cei doi șefi de guverne au rostit toasturi.Salutînd pe oaspeții români, tovarășul Stanko Todorov a relevat că relațiile prietenești tradiționale și colaborarea dintre popoarele român și bulgar, cu adînci rădăcini în trecutul istoric îndepărtat, au dobîndit în etapa actuală un sens nou și un conținut calitativ superior, noi proporții și ritmuri de dezvoltare.în condițiile succeselor realizate de țările noastre în construcția socialismului și ale avîntului puternic al forțelor de producție, tot mai mult se dezvoltă și se adîncește colaborarea româno-bulgară, mai ales în domeniul activității economice și tehni- co-științifice. Cu fiecare an — a relevat vorbitorul — colaborarea dintre cele două țări se adîncește și se întărește pe bazâ marxism-leninîș- mului și internaționalismului socialist, în strînsă prietenie și colaborare fructuoasă cu țările socialiste frățești și, înainte de toate, cu prietenul credincios și aliatul nostru puternic, Uniunea Sovietică.Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria a subliniat excepționala însemnătate pe care o au pentru dezvoltarea neîntreruptă și pentru îmbogățirea conținutului relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două partide, țări și popoare întilnirile tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășului Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria. Aceste întîlniri au o frumoasă tradiție și reprezintă o practică utilă pentru rezolvarea problemelor importante ale relațiilor româno-bulgare, a spus vorbitorul.Referindu-se la activitatea celor două țări în cadrul C.A.E.R., Stanko Todorov a relevat că România și Bulgaria contribuie la consolidarea unității și colaborării dintre țările socialiste, îmbogățind această colaborare cu noi forme de acțiune, mal perfecționate și mai eficiente.Abordînd aspecte ale situației Internaționale, vorbitorul a arătat că aceasta cunoaște o continuă îmbunătățire și a evidențiat importanța luatei duse de țările socialiste, de toate forțele progresiste și iubitoare de pace din lume pentru promovarea a-
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agențiile de presă transmit:
Președintele R.P.D. Co

reene/ Kim Ir Sen, a părăsit vineri Algerul, după o vizită oficială de cinci zile, în cursul căreia a avut convorbiri cu șeful statului algerian, Houari Boumediene, îndreptîndu-se spre Nouakchott, pentru o vizită oficială în Mauritania, la invitația președintelui Moktar Ould Daddah.
In Cambodgia s a tncheiat naționalizarea completă a plantațiilor de cauciuc aflate în proprietatea străinilor. Totodată Guvernul Regal de Uniune Națională al Cambodgiei (G.R.U.N.C.) a adoptat o serie de măsuri în vederea creșterii producției de cauciuc în întreaga țară.
Guvernul Birmaniei și 

G.R.P. al Republicii Vietnr.- 
mulul de Sud au hotărît să sta* bilească relații diplomatice la rang de ambasadă.

Sesiunea N.fl.T.0. ’i a cheiat lucrările la Bruxelles. Au luat □arte șefi de stat și de guvern din țările membre, cu excepția Franței — reprezentată de ministrul de externe, Jean Sauvagnargues.
Cuba și Iugoslaviaau sem* nat. la Havana, un program comun de cooperare tehnico-științifică, pe perioada 1975—76, în baza acordului de cooperare bilaterală existent intre cele două state. 

al Consiliului de Miniștri, președintele părții bulgare în Comisia mixtă guvernamentală româno-bulgară, Ognian Doinov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Andon Trai- kov, prim-adjunct al ministrului a- facerilor externe, și de alte persoane oficiale bulgare.Au fost prezenți, de asemenea, Trofin Simedrea, ambasadorul României la Sofia, și Ivan Abagiev, ambasadorul Bulgariei la București, precum și membri ai ambasadei române din Sofia.La plecarea din București, pe
oficiale româno-bulgareIon Fătăceanu, adjunct al ministrului construcțiilor de mașini grele, și Trofin Simedrea, ambasadorul României la Sofia, iar din parțea bulgară, Jivko Jivkov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții bulgare în Comisia mixtă guvernamentală româno- bulgară, Ștefan Petrov, secretar general al Consiliului de Miniștri al R.P.B., Andon Traikov, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, Konstantin Kozmov, adjunct al ministrului comerțului exterior, Țvetan Țenkov, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, Stefan Mi- șev, adjunct al ministrului energeticii, Stoian Drîndarov, adjunct al ministrului construcțiilor de mașini și metalurgiei, și Ivan Abagiev, ambasadorul Bulgariei la București.Cei doi șefi de guverne au exami

cestui proces pozitiv și afirmarea principiilor coexistenței pașnice între statele cu orînduiri sociale diferite.Noi sîntem profund convinși că unitatea și coeziunea țărilor socialiste sînt vital necesare pentru creșterea autorității internaționale și a forței de atracție a socialismului, pentru instaurarea păcii și progresului social în lume, pentru reducerea încordării internaționale și pentru a da o lovitură reală forțelor agresive ale imperialismului și reacțiunii mondiale. Situația internațională se îmbunătățește mai mult și se consolidează ca o tendință de bazâ a relațiilor internaționale. Lupta pentru imprimarea unui caracter trainic și ireversibil acestui proces pozitiv, pentru confirmarea principiilor leniniste de coexistență pașnică între state cu orînduiri sociale diferite continuă să fie, după părerea noastră, marea victorie istorică a partidelor și țărilor noastre, a tuturor forțelor progresiste și iubitoare de pace din lume.îmi exprim încrederea — a încheiat vorbitorul — că prietenia și colaborarea dintre cele două țări ale noastre frățești vor continua să se extindă și să se întărească pentru bunăstarea popoarelor român șLbuI-î gar, în interesul cauzei socialismului și păcii.Luînd cuvîntul, primul ministru al guvernului român a spus : Sîntem bucuroși să constatăm și cu acest prilej că raporturile de colaborare și cooperare între țările și popoarele noastre cunosc o evoluție mereu ascendentă. întilnirile și convorbirile periodice între conducătorii partidelor și statelor noastre, între tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov au reprezentat întotdeauna momente de importanță deosebită în procesul de amplificare și diversificare a relațiilor fructuoase româno-bulgare.Prezența delegației noastre în Bulgaria vecină și prietenă, convorbirile pe care le-am avut și pe care le vom purta în continuare sînt menite să contribuie la identificarea și punerea în valoare a unor noi căi și modalități de extindere și adîncire a colaborării în numeroase domenii de activitate.Subliniind că poporul român, animat de un puternic elan patriotic și internaționalist, este angajat într-un vast efort creator pentru transpunerea în viață a obiectivelor programatice stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, vorbitorul a evocat, totodată, succesele remarcabile dobîndite de harnicul și talentatul popor bulgar sub conducerea partidului său comunist în edificarea societății socialiste. Am considerat și considerăm că realizările fiecărei țări socialiste sînt și victorii

Simpozionul internațio
nal Privind utilizarea energiei geo- termice. organizat de O.N.U., s-a încheiat la San Francisco. Au participat peste 1 200 de specialiști din 59 de țări.

0 comisie de anchetă a Biroului Internațional al Muncii (B.I.T.) a dat publicității, vineri, Ia Geneva, un raport în care acuză actualul regim din Chile de a fi violat drepturile civile ale poporului chilian. Documentul cuprinde numele a 110 lideri sindicali care au fost uciși după lovitura de stat militară de la 11 septembrie 1973, precum și ale altor 120 aflați în detențiune.
Convorbirile S.fl.L.T. Gu- vernele U.R.S.S. și S.U.A. au convenit să reia tratativele privind limitarea armamentelor strategice (S.A.L.T.) la 23 iunie, la Geneva, s-a anunțat oficial la Moscova. Un comunicat similar a fost dat publicității la Washington.
Convenția de constituire a Agenției spațiale vest-europene (E.S.A.) a fost semnată vineri la Paris. Din E.S.A. fac parte Belgia, Danemarca, Spania, Franța, Italia, Olanda, R. F. Germania, Marea Bri- tanie, Suedia și Elveția. Agenția urmărește dezvoltarea mijloacelor de transport spațial și a sateliților. 

aeroportul Băneasa erau prezenți Emil Drăgănescu, Angelo Micu- lescu, viceprim-miniștri ai guvernului, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, alți membri ai guvernului.A fost de față Marin Kănev, însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Populare Bulgaria la București.
★în cursul dimineții, tovarășul Manea Mănescu a depus o coroană de flori la Mausoleul „Gheorghi Dimitrov" din Sofia.

nat modul în care s-au înfăptuit sarcinile trasate de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor JivkoV, s-au informat reciproc în legătură cu dezvoltarea economico-socială a celor două țări vecine și prietene, precum și cu perspectivele acestei dezvoltări în perioada următoare. Ei au examinat stadiul relațiilor bilaterale și posibilitățile de amplificare a lor, convenind măsuri concrete pentru desfășurarea în bune condiții a acțiunilor de cooperare economică și pentru valorificarea a noi posibilități privind dezvoltarea și adîncirea colaborării și cooperării româno-bulgare în domenii de interes reciproc.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de lucru, de înțelegere reciprocă, în spiritul bunelor relații statornicite între partidele, țările și popoarele român și bulgar.
ale noastre, ale tuturor, și constituie o contribuție de mare însemnătate la întărirea prestigiului sistemului mondial socialist, la sporirea influenței sale în lume, la cauza generală a păcii și progresului social.Progresele remarcabile obținute de Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria în dezvoltarea economiei, științei și tehnicii, programele noastre de perspectivă oferă largi posibilități de extindere a colaborării și cooperării economice, a spus în continuare primul ministru, referindu-se, în acest context, la realizarea în comun a unui șir de obiective și acțiuni, precum și la creșterea schimburilor comerciale, științifice, tehnice și culturale.Adîncirea permanentă a relațiilor de colaborare cu Bulgaria vecină și prietenă, atît pe plan bilateral, cît și pe tărimul vieții internaționale, este pentru noi o orientare fermă, statornic îndreptată spre viitor. Ea se încadrează organic în politica generală a partidului și statului nostru vizînd dezvoltarea multilaterală a relațiilor de prietenie și colaborare frățească cu toate țările socialiste, amplificarea raporturilor de solidaritate activă cu țările în curs de dezvoltare, cu popoarele care luptă pentru propășirea lor economico-socială independentă, extinderea și diversificarea legăturilor cu toate statele lumii, indiferent de sistemul lor social.Exprimînd convingerea fermă că astăzi se impun mai mult ca ori- cînd realizarea și întărirea unității de acțiune a țărilor socialiste, a tuturor forțelor democratice și progresiste, a popoarelor de pretutindeni, pentru consolidarea cursului spre destindere și colaborare între state, pentru promovarea legalității în relațiile internaționale, pentru făurirea unei noi ordini politice și economice mondiale, premierul român a spus : Există și în această privință un teren larg de conlucrare, în vederea sporirii contribuției constructive a țărilor noastre socialiste la îmbunătățirea progresivă a climatului politic în zona Balcanilor, la crearea unui sistem trainic de securitate și colaborare in Europa, precum și la reglementarea marilor probleme ale lumii contemporane, în interesul tuturor popoarelor, în concordanță cu aspirațiile lor legitime de bunăstare și propășire materială și spirituală.Avem convingerea, a încheiat vorbitorul, că vizita întreprinsă în Bulgaria, convorbirile pe care le purtăm, înțelegerile la care vom ajunge vor constitui o nouă contribuție la amplificarea relațiilor străvechi de prietenie frățească și cooperare rodnică dintre popoarele român și bulgar, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria. (Agerpres)

Senatorul Edward Ken
nedy/ care ‘ns's*-a *n continuare că nu-și va prezenta candidatura pentru alegerile prezidențiale ce vor a- vea loc anul viitor în S.U.A., a obținut cel mai mare număr de voturi — 70 la sută — în cadrul unui nou sondaj Gallup privind șansele principalelor personalități ale Partidului Democrat de a dobîndi învestitura.

Consultări in vederea 
formării noului guvern li
banez. Premierul desemnat, Rashid Karame, a avut, vineri, o întrevedere cu președintele Libanului, Suleyman

Experimente la bordul stației orbitale „Saliut-4“
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

Agenția T.A.S.S. relatează ci 
vineri, in cea de-a șasea zi a 
zborului, la bordul stației orbi
tale „Saliut-4“, cosmonauții 
Piotr Klimuk și Vitali Sevas- 
tianov au efectuat o serie de 
experiențe tehnice și au verifi
cat diferite sisteme ale navei 
in diverse regimuri de zbor, 
starea de funcționare a apara
turii științifice pentru condițiile 
concrete ale experiențelor ce 
urmează să aibă loc.

WASHINGTON

Sesiunea Consiliului economic 
româno - american

PEKIN

întrevederi ale șefului delegației 
guvernamentale române

Mesajul adresat deWASHINGTON 30. — Corespondentul nostru transmite : Vineri dimineața, la sediul Camerei de Comerț a Statelor Unite au început lucrările celei de-a Il-a sesiuni a Consiliului economic româno-american. Președintele părții americane a consiliului, Gabriel Hauge, și președintele părții române, Vasile Voloșe- niuc, au relevat evoluția pozitivă a schimburilor comerciale din ultimul an între Statele Unite ale Americii și Republica Socialistă România, ex- primind hotărîrea consiliului de a depune noi eforturi pentru ridicarea acestora la nivelul posibilităților existente, în avantajul ambelor părți.Pe ordinea de zi a sesiunii sînt înscrise probleme referitoare la punerea relațiilor comerciale dintre cele două state pe bazele clauzei națiunii celei mai favorizate, la promovarea prevederilor Acordului comercial româno-american, la restricțiile instituționale și alte bariere netarifare și influența lor asupra comerțului și investițiilor, precum și chestiuni privind noi concepții de cooperare economică, propuneri pentru noi acțiuni de cooperare între întreprinderi românești și firme a- mericane.Președintele Statelor Unite ale Americii, Gerald Ford, a adresat celei de-a Il-a sesiuni a Consiliului economic româno-american următorul mesaj :„Am plăcerea să salut pe membrii Consiliului economic americano-ro- mân și să vă spun bun venit in Statele Unite, cu prilejul celei de-a doua reuniuni a dumneavoastră.La 24 aprilie, am trimis Congresului Acordul comercial americano- român. care a fost negociat la București, la începutul acestui an. Am speranța că, spre mijlocul verii, Congresul va aproba acest acord, creînd astfel cadrul normalizării relațiilor comerciale dintre țările noastre. Aceasta va constitui o foarte importantă piatră de temelie în eforturile guvernelor noastre de a crea climatul general și principiile economice specifice care vor promova dezvoltarea continuă a relațiilor noastre bilaterale.în cadrul noului acord comercial,
ALEXANDRIA

Constituirea filialei
Asociației de prietenie 

egipteano-românâCAIRO 30 — Corespondentul nostru transmite : La Alexandria a a- vut loc adunarea da constituire a filialei Asociației de prietenie egip- teano-română din acest oraș. Au participat Sayed Zaki, președintele Asociației de prietenie egipteano- română, Abdel Tawab Hodeib, guvernatorul Alexandriei, Fouad El Bishibishi, primul secretar interimar al organizației U.S.A, din guverno- rat, dr. Farouk Garrana, vicepreședintele Consiliului popular al gu- vernoratului, președinte al Consiliului de direcție al Companiei „Misr Chemical Industries Co“, reprezentanți ai vieții economice, artistice și culturale, un numeros public.în cadrul adunării, au luat cuvîntul Sayed Zaki, Abdel Tawab Hodeib, Fouad El Bishibishi, dr. Farouk Garrana și ambasadorul României în R. A. Egipt, Petru Burlacu, care au subliniat contribuția președinților Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sadat la dezvoltarea relațiilor de prietenie româno-egiptene.Vorbitorii au scos în evidență rezultatele fructuoase ale colaborării dintre cele două țări și popoare, dînd ca exemplu realizarea uzinei de sodă „EI Mex" de la Alexandria, construcțiile in curs ale complexului de fosfați de la Hamrawein și fabrica de acid sulfuric de la Abu Za bal.A fost constituit apoi Consiliul de conducere al filialei. Președinte de onoare al filialei este Abdel Tawab Hodeib, guvernatorul Alexandriei. Președintele consiliului este dr. Farouk Garrana, iar Younes Omar, subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor Maritime, vicepreședinte.
Frangieh, pentru a-1 informa în legătură cu contactele stabilite cu liderii grupurilor parlamentare în vederea formării noului guvern. într-o scurtă declarație dată publicității după întrevederea cu șeful statului, Karame a declarat că există încă mari dificultăți în calea formării unui nou cabinet.

La Berlin * fost semnat un acord comercial pe termen lung între R. D. Germană și Argentina. După cum relevă agenția A.D.N., acordul prevede o extindere substanțială a schimburilor de mărfuri și a cooperării economice și tehnice.
Michel Simon a încetat 

din Viață. Cunoscutul «ctor francez de teatru și cinema, născut la Geneva, împlinise, de curînd, vîrsta de 80 de ani. în cei 60 de ani de carieră, el a jucat în 150 de filme și 100 piese de teatru.

La bordul laboratorului spa
țial, precizează agenția, au în
ceput experimentele cu diverse 
insecte și plante mari. Cosmo
nauții au pus in funcțiune ter- 
mostatele blocurilor cu probele 
biologice, au verificat și conec
tat sistemul „Oazis", in care va 
fi urmărită evoluția semințelor 
de ceapă și mazăre.

Starea sănătății cosmonauților 
este bună. Sistemele de bord 
ale stației funcționează normal. 

președintele S. U. A.rolul Consiliului economic în încurajarea extinderii continue a relațiilor comerciale va deveni din ce în ce mai important. Consiliul poate juca un rol-cheie în identificarea și soluționarea încercărilor și posibilităților de dezvoltare a relațiilor, așa cum se prevede în acordul comercial. în acest proces, vor fi promovate în continuare interesele reciproce atît ale Statelor Unite, cît și ale României.Vă doresc o sesiune foarte productivă și încununată de succes".
★La recepția oferită de partea americană, joi seara, în cinstea delegației române, au participat vicepreședintele Statelor Unite, Nelson Rockefeller, ministrul comerțului, Roger Morton, precum și oficialități ale forurilor federale executiv și legislativ.

întrunirea Comitetului permanent mexican 
de cooperare economică cu RomâniaCIUDAD DE MEXICO 30 — Corespondentul Agerpres transmite : La Ciudad de Mexico s-a întrunit Comitetul permanent mexican de cooperare economică cu România, sub conducerea lui Mendoza Berueto, adjunct al ministrului comerțului și industriei. Au fost analizate aspecte ale evoluției relațiilor economice

O rezoluție 

a P.C. Italian în legătură 

cu apropiatele alegeriROMA 30. — Corespondentul Agerpres transmite : Direcțiunea Partidului Comunist Italian a aprobat o rezoluție care cheamă toți activiștii și militanții partidului la o largă mobilizare de forțe în vederea alegerilor regionale și administrative de la 15 iunie.- Aceste alegeri trebuie să ducă la formarea unor administrații locale solide, eficiente și oneste, subliniază rezoluția. Gravitatea crizei prin care trece țara impune eforturi excepționale și face necesară unitatea poporului și a forțelor democratice. precum și lărgirea și reînnoirea regimului democratic, arată documentul citat. Propunerea P.C.I. de unire a tuturor forțelor democratice, populare și antifasciste apare în prezent ca unica ce poate răspunde u- nei necesități naționale profunde.
Republica Vietnamului de Sud 

MII DE REFLGIAȚI SE REÎNTORC 
IN LOCURILE NATALESAIGON „Orașul Ho Și Min“ 3(1 (Agerpres). — Potrivit postului de radio „Eliberarea" alți 4 200 de cetățeni sud-vietnamezi, obligați să-și părăsească locurile natale de către fosta administrație saigoneză, au revenit în localitățile din provinciile de coastă — Quang Tri, Da Nang, Qui Nhon, Binh Dinh, Nha Trang, Khanh Hoa, Thua Thien și Hue. Aceste persoane, care trăiau în condiții precare la periferiile Saigonului, au primit mijloacele necesare pentru a reveni in locurile de baștină și a se încadra în procesul de reconstrucție.

Comunicat comunBELGRAD 30 (Agerpres). — în comunicatul comun dat publicității la Încheierea vizitei în Iugoslavia a președintelui R. A. Egipt, Anwar El Sadat, lă invitația președintelui Iosip Broz Tito, se apreciază pozitiv dezvoltarea de pînă acum a colaborării multilaterale dintre cele două țări. Pe de altă parte, cei doi președinți apreciază că sînt necesare acțiuni urgente din partea comunității internaționale pentru a se trece în mod hotărît la găsirea unei soluții juste și durabile în Orientul Mijlociu pe baza retragerii Israelului din teritoriile arabe ocupate în 1967, a recu-
In favoarea normalizăriiCIUDAD DE MEXICO 30 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă, senatorul republican american Jacob K. Javits, aflat în vizită la Ciudad de Mexico, a subliniat că existența unei mari majorități a statelor latino-americane favorabile înlăturării blocadei impuse împotriva Cubei de către Organizația Statelor Americane în urmă cu peste zece

Demonstrație a muncitorilor din Rochefort (Franța) împotriva concedierilor, 
pentru condiții mai bune de muncâ și viațâ

PEKIN 30 — Corespondentul A- gerpres transmite : Tovarășul Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, conducătorul delegației guvernamentale române aflate la Pekin cu prilejul inaugurării expoziției industriale a țării noastre, s-a întîlnit cu Ciu Iun-sin, ministrul educației al R.P. Chineze. în cursul întrevederii — care s-a desfășurat într-o atmos-
♦Delegația guvernamentală română, condusă de tovarășul Paul Niculescu, s-a înapoiat, vineri la amiază, în Capitală.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost întîmpinată de tovarășul Emil Drăgănescu, viceprim- ministru al guvernului, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Li Tin-ciuan, ambasadorul R. P. Chineze la București, și membri ai ambasadei.

dintre cele două țări, în vederea a- propiatei vizite oficiale pe care președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu o vor efectua în Mexic. A participat ambasadorul țării noastre la Ciudad de Mexico, Dumitru Mihail.
Plenara

A C. C. al Partidului 
Muncii din AlbaniaTIRANA 30 (Agerpres). — Agenția A.T.A. informează că în zilele de 26—29 mai s-au desfășurat lucrările celei de-a 7-a plenare a C.C. al Partidului Muncii din Albania. Plenara a examinat raportul Biroului Politic al C.C. al P.M.A. privind măsurile de consolidare continuă a economiei țării și a adoptat hotărîri corespunzătoare.în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul primul secretar al C.C. al P.M.A., Enver Hodja.
Program de măsuri 

economice prezentat 
de P.C. din CanadaOTTAWA 30 (Agerpres). — Partidul Comunist din Canada a dat publicității un larg program de luptă împotriva greutăților economice în- tîmpinate la ora actuală de această țară — intensificarea inflației, creșterea șomajului — și în apărarea intereselor celor ce muncesc.Sînt propuse măsuri concrete pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii, stabilirea unui control asupra prețurilor și veniturilor realizate de corporații. O atenție deosebită se acordă apărării suveranității țării, cerîndu-se aplicarea legilor canadiene în privința tuturor companiilor străine care acționează în Canada. Programul prevede trecerea în proprietatea obștească a resurselor naturale, inclusiv a celor energetice.Partidul comunist se pronunță pentru extinderea comerțului cu țările socialiste.

iugoslavo-egipteannoașterii drepturilor legitime ale poporului arab palestinean, inclusiv dreptul la formarea unui stat propriu, ca o premisă pentru pacea, securitatea și dezvoltarea independentă a tuturor țărilor și popoarelor din această regiune. Sprijinind ideea reluării lucrărilor Conferinței de la Geneva, cei doi președinți au subliniat, în același timp, necesitatea participării O.E.P. ca unic reprezentant legitim al poporului palestinean și partener egal în drepturi și s-au pronunțat pentru o mai largă reprezentare a comunității internaționale la conferință, în special a țărilor nealiniate.
relațiilor cu Republica Cubaani, precum și restabilirii relațiilor diplomatice dintre aceste state și Havana, „face inevitabilă normalizarea raporturilor între Statele Unite și Cuba" — transmite agenția Inter Press Service. Senatorul american s-a pronunțat pentru stabilirea unui dialog constructiv între America Latină și Statele Unite. 

feră caldă, tovărășească — s-a făcut un schimb de opinii asupra preocupărilor partidelor și guvernelor celor două țări cu privire la educație și învățămînt, relevîndu-se dorința comună de a intensifica și diversifica colaborarea româno-chineză în acest domeniu.Tovarășul Paul Niculescu a avut, de asemenea, o convorbire cu Li Cian, membru al C.C. al P.C. Chinez, ministrul comerțului exterior.
★La plecarea din Pekin, delegația a fost salutată de Li Sien-nien, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Li Cian, membru al C.C. al P.C. Chinez, ministrul comerțului exterior, Cian Sian-șan, adjunctul șefului secției relații externe a C.C. al P.C. Chinez, de alte persoane oficiale.A fost prezent Nicolae Gavrilescu, ambasadorul României la Pekin.

Oi PtiWIIHDINI
• IRIGAȚII CU... PI

CĂTURA. Pe unele suprafețe cultivate din R. S. S. Armeană se experimentează cu succes o nouă metodă de irigații : o rețea deasă de conducte de polietilenă cu diametrul de 20 mm împînzește suprafața respectivă din care, cu ajutorul unor pipete de construcție specială, apa este adusă, picătură cu picătură, direct la rădăcina plantei. în acest fel, consumul de apă este de 2—3 ori mai redus decît în cazul irigației tradiționale, în timp ce recoltele înregistrează o creștere considerabil mai rapidă.
• LIPSĂ DE PREVI

ZIUNE. Societatea „London Transport", care administrează transporturile urbane din capitala britanică, a achiziționat noi vagoane de metro. Cînd au fost formate primele trenuri s-a constatat însă că ele sînt... prea mari pentru o parte din tunelurile subterane. Deoarece gabaritul vagoanelor nu a putut fi micșorat, anumite tronsoane ale metroului vor trebui modificate. în prezent, șinele se demontează. iar tunelul... urmează să fie lărgit.
• VA DISPĂREA FO

LOSIREA OCHELARI
LOR? Ochelarii vor putea fi înlocuiți în viitor cu un tip special de lentile ce vor fi plasate în interiorul globului o- cular. Această operație spectaculoasă a fost prezentată parti- cipanților la cel de-al doilea congres de chirurgie oculară ce a avut loc recent la Bologna. Medici din 31 de țări au discutat cu acest prilej noile tehnici operatorii aplicabile cataractei, precum șl corectarea formelor foarte grave de strabism.

•CU AJUTORUL 
SEMNALELOR ACUSTI
CE. Cercetători ai Universității din Leipzig (R.D.G.) au reușit să dreseze un număr de vaci care, la un anumit semnal a- custic, se îndreaptă singure spre staule pentru a fi hrănite, în prezent ei încearcă să obișnuiască vacile să reacționeze la semnale vizuale colorate șl să se îndrepte singure, fără să fie nevoie de intervenția omului, fie spre locurile de muls, fie spre cele unde primesc hrana. în cadrul unor experiențe similare, porcii s-au dovedit extrem de receptivi și au învățat destul de repede să acționeze anumite instalații tehnice pentru a-și procura singuri hrană sau apă.

• CONȚINUT SPORIT 
DE ALBUMINE. Societateapentru cercetarea radiațiilor șl protejarea mediului ambiant din Miinchen (R.F.G.), în baza , unei înțelegeri cu Agenția In- a*. ternațională pentru Energia A- tomică, urmează să întreprindă un program de cercetări pentru a studia posibilitatea sporirii conținutului în albumine și calităților nutritive ale cerealelor și fructelor păstăioase, pe calea unor iradieri radioactive —

¥

inofensive însă pentru sănătatea omului. Programul se încadrează în eforturile pe scară mondială pentru combaterea așa-numitei „foame de albumine".
• TEMPLU EGIPTEAN 

NECUNOSCUT? Incursul lucrărilor de excavare a unui canal pe malul vestic al Nilului, nu departe de Cairo, muncitorii au descoperit o placă din calcar, grea de 2 000 kg, cu inscripția „Fiul soarelui, rege al Egiptului de Sus și de Jos". Pe placă se află, de asemenea, gravat chipul unui rege că primește, din mîi- nile unei zeități, „cheia vieții". Arheologii egipteni presupun că placa marca intrarea într-un templu din perioada cînd s-au construit celebrele temple de la Luxor, Karnak și Abu Simbel și mormintele din Valea Regilor.
• GERURI IN FIN

LANDA. Timpul rece din a- ceste zile din Finlanda și Suedia, care părea un simplu capriciu al vremii, tinde să se instaleze pentru o perioadă mai îndelungată. Astfel, în cursul nopții de joi spre vineri, termometrele au coborît, în localitatea finlandeză Kauhava, la minus zece grade Celsius, iar în- tr-o serie de zone din sudul țării temperatura a fost de minus 9 grade. Meteorologii remarcă faptul că temperaturi atît de scăzute la sfîrșitul lunii mai reprezintă un fenomen extrem de rar în Finlanda — o dată sau de două ori într-un secol.
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