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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C. C. al P. C. R.

Sîmbătă, 31 mai 1975, a avut loc șe
dința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a prezentat o in
formare cu privire la vizita în țara noas
tră a delegației de partid și guvernamen
tale a R.P.D. Coreene, condusă de tova
rășul Kim Ir Sen, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu 
privire la vizita in Republica Socialistă 
România a președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Elene, Constantin 
Karamanlis.

Comitetul Politic Executiv a apreciat 
convorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, vi
zita înalților oaspeți coreeni drept o con
tribuție de mare însemnătate la dezvol
tarea relațiilor frățești, de prietenie și 
colaborare dintre partidele, guvernele și 
popoarele celor două țări, la întărirea u- 
nității țărilor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

Comitetul Politic Executiv salută cu 
deosebită satisfacție semnarea Tratatului 
de prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană, care des
chide largi perspective pentru extinderea 
colaborării multilaterale româno-core- 
ene, exprimă hotărîrea partidelor și po
poarelor din cele două țări de a conlucra 
strîns, atît în construcția socialistă, cît și 
în afirmarea cu putere a principiilor so

cialismului, cauzei colaborării între na
țiuni și a păcii.

Comitetul Politic Executiv consideră 
ca fiind deosebit de pozitiv faptul că in 
cursul vizitei s-a ajuns la realizarea și a 
altor înțelegeri privind dezvoltarea cola
borării dintre cele două țări și popoare 
pe planuri multiple — politic, economic, 
cultural, științific. Convorbirile și docu
mentele semnate cu prilejul vizitei tova
rășului Kim Ir Sen servesc intereselor 
ambelor popoare prietene, edificării cu 
succes a socialismului in cele două țări, 
cît și promovării unor relații noi, bazate 
pe deplină egalitate și înțelegere tovără
șească, între țările socialiste, a unor ra
porturi democratice între toate statele 
lumii, sînt în folosul cauzei păcii și co
laborării internaționale.

Comitetul Politic Executiv a reafirmat 
aprecierea și sprijinul partidului, statu
lui și poporului nostru față de inițiative
le constructive și politica justă promova
tă de Republica Populară Democrată Co
reeană și tovarășul Kim Ir Sen pentru 
împlinirea aspirațiilor naționale ale na
țiunii coreene, de unificare pașnică și in
dependentă a patriei.

Comitetul Politic Executiv a stabilit 
măsuri pentru aplicarea cu consecvență 
și fermitate în viață a Tratatului de prie
tenie și colaborare româno-coreean, a 
celorlalte înțelegeri și acorduri la care 
s-a ajuns în timpul vizitei.

Comitetul Politic Executiv exprimă sa
tisfacția sa deplină față de evoluția pozi
tivă a relațiilor româno-elene, față de re
zultatele bune ale convorbirilor dintre 
președintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Consiliului de Miniștri al Greciei, Con
stantin Karamanlis.

Comitetul Politic Executiv a apreciat 
ca avînd o mare importanță semnarea

Declarației solemne româno-elene, care 
așează relațiile dintre România și Grecia 
pe o bază trainică, pe principii noi, de 
egalitate, de respect al independenței și 
suveranității naționale. Convorbirile din
tre președintele Nicolae Ceaușescu și 
Constantin Karamanlis, Declamația so
lemnă semnată marchează un moment 
de importanță deosebită în relațiile din
tre România și Grecia, servesc interese
lor celor două popoare, cauzei colaboră
rii și păcii în regiunea Balcanilor, în Eu
ropa și în întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
convingerea că dezvoltarea colaborării 
dintre România și Grecia va exercita o 
influență pozitivă asupra rezolvării paș
nice a problemelor litigioase existente în 
regiunea Balcanilor, că în această zonă 
se va da dovadă de bunăvoință și spirit 
realist pentru a se ajunge la soluții reci
proc acceptabile și echitabile. Este în in
teresul general al statelor din Balcani ca 
problemele litigioase din această zonă să 
fie soluționate pe cale politică, în inte
resul păcii și al colaborării internațio
nale.

Comitetul Politic Executiv a stabilit 
ca ministerele, instituțiile centrale să ia 
toate măsurile care se impun pentru a 
asigura aplicarea în viață întocmai a în
țelegerilor convenite cu prilejul vizitei 
premierului grec.

In continuare, Comitetul Politic Exe
cutiv a analizat și rezolvat unele proble
me ale activității de investiții și ale par
ticipării României la schimburile econo
mice, tehnico-științifice și culturale in
ternaționale. De asemenea, Comitetul 
Politic Executiv a luat în dezbatere și 
aprobat unele acțiuni in domeniul acti
vității ideologice și cultural-educative 
desfășurate de partidul nostru.

uopm noștriFoto : S. Cristian
Au intrat in funcțiune

LA PITEȘTI
Instalația de plroliză 
nr. 2 și cea de stirenPITEȘTI (Corespondentul „Scînteii", Gheorghe Cîrstea). — Pe platforma petrochimică din Pitești a intrat recent în funcțiune principalul obiectiv al celei de-a doua etape de dezvoltare : instalația de piroliză nr. 2. Noua instalație produce etilena și pro- pilenă —'materie primă necesară în procesul de fabricație al altor unități ale platformei.A intrat in exploatare și instalația de stiren, cea mai mare unitate de acest gen din țară. Instalația este concepută de specialiști români și dotată în întregime cu utilaje realizate în țară. Noul produs stă la baza copolimerilor stirenici ce vor fi fabricați într-o altă unitate a platformei și din care se vor realiza diferite produse de uz casnic.

LA BORZEȘTI 
întreprinderea de utilaj 

chimicBACĂU (Corespondentul „Scînteii", Gheorghe Baltă). — Ieri, 31 mai, la Borzești a intrat în funcțiune, .cu o lună mai devreme față de data planificată, întreprinderea de utilaj chimic aparținind de Ministerul Industriei Chimice. înzestrată cu mașini moderne, de înaltă tehnicitate, realizate în cea mai mare parte în țară, noua întreprindere va produce anual circa 8000 tone de confecții metalice și recipienți sub presiune și va asigura, totodată, reparațiile capitale la utilajele chimice de pe platformă.

COPIII NOȘTRI
Dragostea și răspunderea

Dintre toate zilele anului s-a ales una, și aceasta este prima zi de iunie, pentru a fi consacrată la scara întregii planete, copiilor. ■ Ziua internațională pentru apărarea lor, pentru asigurarea viitorului lor, pentru ca speranțele lor și ale acelora care i-au adus pe lume să devină certitudine este o zi a năzuințelor către bucurie și viață demnă, omenească pe care lumea contemporană trebuie să o asigure tuturor copiilor Pămîntului.întotdeauna cînd vorbim despre viitor ne gîndim la copiii noștri. Ne gîndim la cei pe care, zămislin- du-i, le-am consacrat și le consacrăm toate eforturile noastre, pri- vindu-i ca pe o întruchipare a tot ceea ce am năzuit mai înălțător din momentul cînd poporul român și-a luat destinul în propriile mîini și și-a ho- tărît viitorul. Ei ne sînt urmașii, lor le vom lăsa intru moștenire nu numai o ța7 ră mîndră, înfloritoare, cu un loc demn între țările lumii, dar și legămîntul de a ne continua opera, de a ridica România pe noi culmi ale progresului și civilizației, de a respecta eforturile înaintașilor și de a transmite urmașilor aceeași înflăcărată dragoste de patrie care în acești ani, definitorii pentru înaintarea României spre comunism, a constituit și constituie una dintre marile forțe morale ale poporului nostru.Vorbind despre copiii noștri vorbim despre responsabilitatea noastră. Pentru oricine privește și ascultă copiii României de azi apare cu pregnanță o constatare : dezvoltarea lor nu numai fizică, ci, îndeosebi, cea intelectuală este într-un continuu progres. Pregătirea lor pentru viață, prin e- ducația în familia și în școala socialistă, este incomparabil mai temeinică decît cea de

noastră

Desen de Tia PELȚZcare s-au bucurat generațiile dinainte de eliberare. Antropome- triștii constată cu satisfacție că tinerele noastre vlăstare sînt mai voinice, mai robust constituite, mai chipeșe decît le-au fost părinții. Este rodul grijii orînduirii noastre față de viitorul țării, grijă devenită politică de stat, înscrisă în legi și programe economice și sociale, tradusă în viață prin ample și permanente acțiuni care presupun mari investiții materiale, e- forturi susținute în domeniul pregătirii cadrelor de specialitate și altele. Această preocupare permanentă a partidului, a societății noastre socialiste își găsește ilustrarea principială în faptul că Programul Partidului Comunist Român — strălucită și cuprinzătoare cartă a dezvoltării multilaterale a României — fundamentează teoretic sarcinile ce revin comuniștilor, tuturor oamenilor muncii, întregii națiuni în vederea dezvoltării armonioase a celor mai tineri cetățeni, consa- crînd acestei probleme un întreg capitol, intitulat semnificativ : „O sarcină esențială a partidului, a întregii societăți : creșterea și educarea tinerei ge

nerații — viitorul țării".Creșterea și educarea. In lumina acestei preocupări de ordin spiritual este evident de ce nu numai adaosul de sănătate și de vigoare — rod al grijii permanente din partea partidului și statului nostru față de cea mai tînără generație — îi face pe copiii de azi să difere de copiii de altădată, pentru care copilăria n-a însemnat, de cele mai multe ori, decît privațiuni, inaniție, analfabetism, mortalitate precoce. Ci, încă ceva, esențial pentru relația dintre ei, vlăstarele propriei noastre puteri din ziua de miine și viitorul patriei : conștiința lor de fii ai unui popor de constructori și de eroi, sentimentul care le este adînc implantat în suflet, încă din cea mai fragedă vîrstă, al dragostei și atașamentului față de partid și față de idealurile națiunii.Maturizarea este un proces care nu se declanșează doar odată cu creșterea biologică, ci începe să se producă încă de la vîrsta formării conștiinței cetățenești, a dobîndi- rii sentimentului de Îndatorire față de pa-
(Continuare 
în pag. a V-a)

VIZITA PRIMULUI MINISTRU 
AL GUVERNULUI REPUBLICII

SOCIALISTE ROMÂNIA, 
MANEA MĂNESCU, 
ÎN R. P. BULGARIA

IN PAGINA A VI-A

Preocuparea statornică a conducerii partidului și statului pentru dezvoltarea intensivă, armonioasă a tuturor sectoarelor agriculturii, înfăptuirea măsurilor cuprinse în Directivele Congresului al XI-lea și în Programul partidului, privind creșterea producției agricole sint menite să asigure satisfacerea tot mai deplină a cerințelor de produse agroalimentare ale populației, a necesităților de materii prime ale industriei u- șoare și alimentare. O atenție deosebită se a- cordă dezvoltării zootehniei, măririi ponderii a- cestei ramuri în ansamblul producției agricole, în vederea asigurării unui consum sporit de carne, lapte și alte produse cu înaltă valoare nutritivă, indispensabile pentru ridicarea nivelului de trai al întregului popor. O imagine a eforturilor pentru asigurarea u- nei baze materiale mereu mai puternice zootehniei noastre o constituie investițiile de circa 15 miliarde de lei destinate numai în ultimii cinci ani construcției de ferme și complexe zootehnice moderne. precum și creării unei veritabile industrii de nutrețuri combinate — toate caracterizate prin- tr-un înalt grad de mecanizare, prin aplicarea unor tehnologii de Înalt randament.Desigur, mai sînt multe de făcut pentru dezvoltarea zootehniei la nivelul cerințelor și al posibilităților pe care le oferă atît condițiile naturale, cît și marile investiții făcute în unitățile de stat și cooperatiste. In acest scop, așa cum se sublinia în cuvîntarea ^tovarășului Nicolae Ceaușescu la

Consfătuirea activului de partid și de stat din agricultură din februarie a.c., este necesar să se ia măsuri serioase in acest an și in anii următori pentru a se asigura îndeplinirea prevederilor din cincinalul 1976—1980, și anume realizarea a 8 milioane de bftvîne, din care 50 la sută vaci și juninci, creșterea simțitoare a producției de lapte, ajungerea Ia 18—20 milioane ovine, Ia 12 milioane porcine
CONSILIILE POPULARE COMUNALE SÎNT CHEMATE SA 
ACȚIONEZE - IN SPIRITUL HOTĂRÎRILOR DE PARTID 
Șl DE STAT - PENTRU DEZVOLTAREA MAI PUTERNICĂ 
A CREȘTERII ANIMALELOR ÎN TOATE GOSPODĂRIILE 

DE LA SATE
r

și la circa 50 milioane păsări ouă- toare.Pentru înfăptuirea acestor prevederi, pentru creșterea mai rapidă a producției animaliere, paralel cu dezvoltarea, in continuare, a zootehniei în unitățile agricole de stat, în cooperativele agricole și in cadrul asociațiilor intercoopcratiste, o atenție sporită, de la un an la altul, se acordă gospodăriilor populației, sprijinirii acestora pentru a crește animale mai multe, mai productive. Un întreg sistem de măsuri cuprins în legi și hotărîri ale Consiliului de Miniștri creează cadrul economic, organizatoric și juridic menit să cointereseze populația de la sate in sporirea producției de carne, lapte, lină, ouă. Efectul economic al aplicării a- cestor măsuri este vizibil în rezultatele obținute de multe comune și sate unde în fiecare gospodărie personală se cresc cel puțin o vacă,

precum și un număr mare de oi, porci, păsări, asigurîndu-se astfel atît consumul propriu, cît și importante cantități de produse des-' •tinate contractării cu statul sau vinzării pe piață.Acționînd în spiritul documentelor de partid, al legilor care reglementează această activitate, multe consilii populare comunale aplică cu fermitate măsurile de care depinde creșterea animalelor în gospodăriile populației: îmbunătățirea și folosirea rațională a izlazului, asigurarea reproducătorilor de rasă, organizarea punctelor de însămîn- țare artificială, folosirea gospodărească, chibzuită a fiecărei porțiuni de teren pentru a obține mai multe furaje. In aceeași ordine de idei trebuie remarcată activitatea multor consilii populare comunale care popularizează larg avantajele contractării cu statul a unui număr mai mare de animale, a unor cantități sporite de produse animaliere, veghind, totodată, la aplicarea riguroasă a prevederilor contractuale, luînd atitudine fermă împotriva oricărei încălcări a legilor în vigoare.Cu toate rezultatele bune obținute în ultimii ani în acest domeniu, ritmul de creștere a producției zootehnice în gospodăriile populației din multe zone și comune ale țării nu este corespunzător condițiilor naturale, posibilităților tehnice, materiale și financiare create de stat. Această stare
(Continuare în pag. a IV-a)
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CUM TRĂIEȘTI, 

CUM MUNCEȘTI ?
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craiova In fabricație 
de serie tractorul 

cu încărcător hidraulicCRAIOVA (Prin telefon de la N. Băbălău). — Acum, cînd se împlinește un an de la vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu la întreprinderea „7 Noiembrie" din Craiova, cu prilejul căreia s-a stabilit ca a- ceastă mare unitate constructoare de mașini și utilaje agricole să se profileze pe producția de tractoare, colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri de aici raportează că au început producția de serie a primului tip de tractor asimilat în fabricație : tractorul cu încărcător hidraulic T.I.H.-445. Noul tip de tractor se caracterizează prin înalți parametri tehnico-func- ționali, avînd utilizare în agricultură și transporturi. Practic, primele tractoare de acest fel fabricate la Craiova vor ieși de pe banda de montaj în cursul lunii iunie a.c.
77)IZJ DA Q cuvînt cald, curat și drept f VFrrifi/iy ca lnseș. relațiUe nQi 
din societatea noastră socialistăUn profesor, cu o îndelungată experiență de activist, îmi povestea zilele trecute :— Mi-era dor de catedră. Eram nerăbdător să revin la munca directă cu elevii. Drept să-ți spun, nu știu cine a fost mai emoționat la începutul anului școlar — ei sau eu. Dar, de la primul contact cu clasa m-a șocat ceva. Se sfîrșise ora și cîțiva elevi se țineau după mine să mă întrebe nu știu ce. „Don’ profesor ! Don’ profesor !“ mă strigau ei, iar urechea mea, acordată pe discuțiile cu tovarășii de la comitet, cu muncitori, cu țărani, cu activiști de stat și obștești, a tresărit de parcă m-ar fi strigat „bă !“ Cîteva zile am tot fost contrariat la auzul acestui apelativ, dar nu m-am formalizat. Era și stînjeneala că poate nu mai cunosc eu obiceiurile breslei, mă rog, am trecut cu vederea, inclusiv faptul că o parte dintre adolescenți îmi spuneau „tovarășe profesor", iar o alta foloseau termenul celălalt. Pînă într-o zi, cînd unul mai îndrăzneț m-a întrebat direct, dovedind că se angajase el să rezolve o serioasă dilemă a lor : „Dumneavoastră cum preferați să vă spunem t «domnule sau tovarășe* ?“.

Era, așadar, o, chestiune de preferință. Iar o preferință înseamnă o opțiune. Și m-am întrebat : oare de ce este nevoie de o preferință în acest caz ? Am greșit cu ceva să nu mai merit cuvintul tovarăș ?
ce a îmbărbătat pe prea mulți dintre ei, ca să nu ne întrebăm, atunci cînd nu ni se face cinstea de a fi numiți astfel : oare cu ce-am greșit ?Or fi unele vorbe mișcătoare ca

DE CE VĂ ADRESAȚI, UNEORI, TOVARĂȘILOR 

DUMNEAVOASTRĂ CU „DOMNULE"?

Ca să-i jigniți, să-i tratați cu răceală, 

ori... nu v-ați pus această întrebare?

Da, frămîntarea interlocutorului era, intr-un anume sens, îndreptățită. Cuvintul tovarăș nu e un substantiv oarecare, opțiunea intre el și alt apelativ nu se reduce la o problemă de stil, de exprimare și, cu atît mai puțin, la voia intimplării. E un titlu de prea multe ori plătit cu viața, e o șoaptă prin care prea adesea s-au recunoscut ’luptătorii, e o chemare

valurile, apar și dispar la țărmul existenței. Dar sînt o seamă de cuvinte însipetate în cămările de preț ale limbii, sfințite prin faptele de căpetenie ale oamenilor, cuvinte cu valoare de stindard însuflețitor, de crez și de legămînt. Nu ai de ce să schimbi cuvintul patrie. Nici cuvintul mamă. Sînt secole de cînd cuvintul „tovarăș" s-a împămîntenit în

limba noastră din nevoia de a desemna într-un fel aparte pe cel cu care mergi alături, pe același drum, de multe ori de luptă, umăr la umăr și încrezător unul într-altul, cu care împărți bucuriile și tristețile, izbîn- zile și nevoile., Vn ?ens. nou’ de 0 valoare infinit îmbogățită, a căpătat cuvintul „tovarăș" odată cu începuturile mișcării noastre muncitorești. Termenul a fost ales de proletariat, de militan- ții socialiști, ca cel mai potrivit a o- glindi egalitatea, solidaritatea lor de luptă, țelul lor de a edifica orîn- duirea nouă. încă în anul 1897 găsim in publicația socialistă „Lumea nouă" o explicare detaliată a sensului de clasă al cuvîntului tovarăș, termen scump muncitorilor. La începutul secolului nostru cuvintul era de acum pe buzele tuturor luptătorilor socialiști, rostit la mitinguri și demonstrații, stîrnind prin simpla lui rostire furia celor ce apărau inegalitatea, exploatarea. Un episod istoric consemnează că, în anul 1907, po-
_________________Sergiu ANDON
(Continuare în pag. a II-a)
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In lumina Codului etic, 
societatea te întreabă: 

________________ :_______________________ 1

i

MENS SANA IN CORPORE SANO. Cine nu cunoaște acest dicton, formulat cu două milenii in urmă 7 îl așezăm în fruntea acestei pagini tocmai pentru că 11 știm cu toții și, citeodată, sîn- tem tentați să zimbim cu superioritate cînd il auzim rostit. Tocmai pentru că săvîrșim adesea — unii dintre noi de-a lungul întregii vieți — eroarea de a fi de acord numai teoretic cu acest adevăr, nesocotind, cu condamnabilă ușurință, punerea lui în practieă.O eroare cu atît mai de neîngăduit cu cît. după cum se știe, una dintre cele mai firești obligații aie omului esțe aceea de a-și păstra sănătatea și vigoarea — atit fizică, cît și morală — de a-și întări necontenit puterile trupului și spiritului, cu alte cuvinte, de a folosi cit mai util sieși și colectivității minunatul „capital" cu care a venit pe lume : viața. Dacă acesta este un adevăr de cînd lumea, verificat și afirmat prin experiența milenară a umanității, cu atît mai mult trebuie să fie luat in seamă in condițiile unei societăți ca a noastră, societate socialistă, unde, in măsura in care acesteia nu ii este indiferentă soarta nici unuia dintre membrii el, la fel, fiecare om are datoria să vegheze la păstrarea și întărirea sănătății fizice și spirituale a obștii, pornind, in mod firesc, de la „buna gospodărire" a propriilor resurse de puteri fizice, de inteligență, de simțire și

comportare aleasă. Iar împrejurarea că, uneori, la baza șubrezirii sănătății unui membru al societății stă chiar insul respectiv, stau excesele prin care el însuși își degradează cu bună știință organismul, devine mai mult decit un delict al insului față de sine însuși, devine un delict față de societate.Desigur, cel mai ușor este de invocat „democraticul" pretext că „fiecare este ștăpîn pe sine" — și practic chiar așa este, căci nimeni nu-i impune cu forța individului să nu fumeze sau să nu bea. Dar cită vreme asemenea excese, cu grave consecințe pentru sănătatea fizică și morală a individului, se transformă in zile-muncă pierdute pentru societate, in manifestări imorale care umbresc strălucirea chipului spiritual al societății — societatea are nu numai dreptul, ci și datoria să ia măsurile cele mai eficiente pe care le crede de cuviință. în acest context, este de la sine înțeles că familia, colectivul de muncă, organele politice, organizațiile obștești — și înșiși „oamenii de pe stradă", ceea ce numim, cu un termen larg opinia publică — nu pot rămîne indiferenți. Și, de altfel, nici nu sint indiferenți. Stau mărturie luările de poziție din cadrul atitor colective de muncă, măsurile eficiente luate de unele organizații obștești sau administrative, exigențele din școlile conduse bine și cu simț de răspundere ; stau mărturie zecile și sutele de scrisori prin care, exercitîn-

du-și spiritul civic, oameni ai muncii iau atitudine față de asemenea excese, cerind luarea unor măsuri eficiente; cu caracter de lege pentru întreaga familie a tării.Tocmai spre a răspunde acestei dorințe unanime — expresie a responsabilității civice — au fost adoptate măsurile prevăzute de recentul Decret al Consiliului de Stat (publicat in ziarul nostru de ieri). Ele sint o dovadă grăitoare a preocupărilor societății pentru asigurarea celor mai bune condiții de creștere a tinerei generații intr-o atmosferă demnă, civilizată, in deplină concordanță cu cerințele vieții raționale, pentru o judicioasă și instructivă folosire a timpului de odihnă și de muncă.Dar — să nu uităm ! — dincolo de aceste măsuri cu caracter de lege, de răspunderile nominalizate în actul normativ, responsabilități foarte importante revin factorilor cu atribuții educaționale ale tinerei generații : familia, școala, organizațiile de partid și de tineret din școli. întreprinderi și instituții. Este tocmai ceea ce subliniază cu pregnanță toate opiniile culese de corespondenții noștri, scrisorile și propunerile sosite la redacție, opiniei spicuire pagină.
probînd ecoul profund stîrnit în rîndul publice de recentele măsuri. O primă a acestor ecouri prezentăm in această

Reversul „banului de buzunar

Ani din viafă duși
odată cu fumul de țigară...

Pe tema fumatului și a urmărilor sale nocive s-a scris o literatură dintre cele mai bogate : cărți și lucrări științifice, articole de popularizare, tomuri de culegeri de studii și referate de la nenumărate congrese, simpozioane și colocvii, cd caracter național sau internațional, broșuri, pliante, afișe etc. Și caricaturiștii, creatorii de literatură umoristică, cineaștii etc. au găsit substanță în tema fumatului.Cu toate acestea, numărul fumătorilor continuă să crească, antrenind mai mult decît în trecut și femeile și copiii.De aceea, oricît de mult s-a vorbit și s-a scris pe această temă și oricît se va mai vorbi sau scrie în viitor, niciodată nu va fi prea mult sau de prisos.Problema este atît de serioasă, consecințele fumatului -- cele mai multe

dovedite, altele încă în curs de cercetare — atît de grave, încît lumea științifică medicală, toți cei re sînt conștienți de consecințele nefaste ale tutunului trebuie să ducă o acțiune susținută de. combatere și eradicare a obiceiului de a fuma, chiar atunci cînd mun-
asupra sănătății omului

Prof. dr. docent
C. ANASTASATU,

director al Institutului de ftiziologle

Familia. Unul dintre factorii cei mai importanți — primul — cu mari răspunderi in creșterea, educarea și formarea tineretului, în familie deprinde copilul primele noțiuni despre bine și rău, aici învață adolescentul regulile de bază ale comportării în societate. Cum se ajunge, uneori, ca tocmai familia să faciliteze devieri de comportament ale tinărului, contrazicindu-și prin a- ceasta misiunea socială, umană 7 întrebare gravă. Răspunsuri simple, concrete :— Nimeni nu-i deschide pe gratis adolescentului sticla miraculoasă cu etichete frumoase dacă acesta n-ar avea bani, ne spunea profesorul Mihai Marin, directorul liceului „1. U. Caragiale" din Ploiești.Iată o opinie care generează o întrebare firească : de unde au tinerii bani pentru țigări și băutură 7 Este o problemă importantă, ridicată de mulți educatori — cea a „banilor de buzunar" dați de părinți copiilor. Să vedem ce Înțeleg unii părinți prin „bani de buzunar". Tovarășul M. Marin precizează, aducînd exemple din propria experiență pedagogică :— Părintele unui elev mi se lăuda nu de mult că 11 asigură băiatului său, de 17 ani, 20 de lei pe zi pentru... nevoi personale. Care ar putea fi aceste „nevoi" 7 Un test efectuat în școală a evidențiat că cei ce fumează, cei ce încearcă mai des „plăcerile" alcoolului sint fiii unor părinți mai dezlegați Ia pungă, fie că le prisosește cișțigul, fie că tac sacrificii pentru a satisface ..hevtn- le" copiilor. Am stat de Vorbă cu asemenea părinți/ iuglnciuri iiwietent să nu-i învețe de mici cu bani mulți, căci banul fără măsură deschide cel mai adesea drumul spre vicii : alcool, tutun, parazitism etc. Este necesar ca școala să ia o atitudine mai fermă în această privință. împreună cu organizațiile de partid și

Ide tineret din școli trebuie să ne angajăm mai serios nu numai în ceea ce privește combaterea băuturii, ci și fumatului, să Intensificăm munca educativă — și, cel mai important, să începem prin a discuta mai limpede, mai deschis aceste probleme, atît cu elevii, cit și cu părinții.Această opinie exprimă și punctul de vedere al ing. loan Macarie, directorul grupului școlar de trans-

părintești, care obține inversul efectului scontat, nu pot fi altele decît proiectarea tinerilor pe calea exceselor, completa lor descoperire in fața vieții.Dar iată și alt gen de erori educaționale datorate familiei.— Unii părinți, sub pretextul supravegherii distracțiilor copiilor, organizează acasă tot felul de sindrofii, serate sau așa-zise „ceaiuri", petreceri dorite și socotite nevinovate,
Grija părinteasca tară măsură, îngăduința 

pedagogului si a organizației U. T. C. 
netezesc drumul unor tineri spre băutură

porturi Cluj-Napoca, al prof. Sever Baltag, directorul liceului cel Bătrîn" din Constanta, multor altor pedagogi care scris subscriind la ideea că organizațiile de partid și de din școli trebuie să aibă o mai angajată, să țină un contact mai strins cu familia, asigurind astfel o atentă îndrumare și supraveghere a tinerilor. Căci nu-i greu de înțeles ce răsturnări nefaste se pot petrece în mintea unui adolescent de 17 ani căruia, după ce, i s-a asigurat ..strictul necesar, i se mai «jg'.zHriic, pentru „nevoi personale", o sumă pe ’ care ’foarte mulți dintre „mături stau să se glndească bine înainte de a și-o permite drept cheltuială zilnică. Ce va crede acest tlnăr despre muncă și cum va reuși să aprecieze valoarea ei dacă acum capătă atîția bani, fără să dea nimic în schimb 7 Evident, urmările unei atari

„Mir cea și ăl ne-au școala, tineret poziție
dar unde tinerii consumă din plin nu ceai, ci băuturi alcoolice, cafele și țigări — ne spunea Simion Toma, directorul unui lișeu brașovean.Cît de instructive pot fi asemenea petreceri „nevinovate" în care atracția principală o constituie... băutura și tutunul 7 Atmosfera unor asemenea petreceri — care umbresc frumusețea morală a casei, a căminului familial, transformind-o în cafd-bar — nu face altceva decît să insufle acestor tineri convingerea că nimic nu este mai firesc decît să-și petreacă timpul liber în tovărășia paharului de coniac și a țigării. Și nu numai timpul liber.Dar nu este vorba doar de mediile școlar sau familial....Mai reiese, din unele relatări, faptul că, din păcate, uneori chiar factorii de educație dau un prost exemplu tinerilor. De pildă, s-a luat măsura Înțeleaptă de a nu se mai

vinde băuturi alcoolice in cabane. Dar sub ochii „înțelegători" ai organizatorilor de turism (O.J.T., B.T.T.) și ai unor profesori, tinerii își burdușesc rucsacurile cu felurite „tării", chipurile să prindă puteri pe munte. Iată un exemplu relatat corespondentului nostru din județul Prahova de Ion Dinu, din cadrul serviciului cabane al O.J.T. Sinaia :— Duminică 25 mai, în jurul prîn- zului, la cabana Muntele Roșu au sosit 46 de tineri absolvenți ai liceului din Băleni (Dîmbovița), însoțiți de cinci profesori și un delegat de la O.J.T. Tîrgoviște. Dar nu ca să vadă muntele, ci să facă un zaiafet. Canistre cu vin, sticle de coniac îndesate în rucsacuri — acesta era „echipamentul" lor alpin. Urmează o noapte de pomină, în care... s-au făcut de pomină, după care au plecat pe munte ca să se limpezească. Numai norocul i-a ocrotit de accidente (și cîte drame nu s-au întîmplat pe munte din cauza alcoolului !)...Unde o fi dispărut exigența celor cinci cadre didactice care-i însoțeau pe acești tineri 7Toate aceste opinii, cazurile relatate evidențiază limpede, ca și atîtea altele transmise redacției, necesitatea ca toți factorii de educație — familia, școala, organizațiile do partid și de tineret, celelalte organizații din școli. Întreprinderi și instituții — să înțeleagă importanța marilor responsabilități ce le revin în formarea tinerei generații și să se angajeze mai direct, cu mai multă forță in prevenirea apariției oricăror manifestări de natură să aducă atingere sănătății fizice și purității morale a tinerilor noștri. Și nu numai a tinerilor. Recenta legiferare nu face decît să-i ajute în îndeplinirea cu succes a acestei nobile sarcini.

cititi ridurile«

urmează
care

zilnic viață — cu• Fumînd 1—10 țigări Vă reduceți speranța de cu 4,6 ani, la 10—20 țigări 5.5 ani, iar la 40 de țigări sau mai mult — cu 8,3 cu nefumătorii. ani in raport

astăzi poluată, cu toată impunitatea, atmosfera colectivă.Se poate spune, fără exagerare, că aproape în totalitatea lor „fumătorii pasionați" își scurtează și își îngreunează viața, într-un fel sau altul, prin autoafumarea și autodeteriora- rea lipsită de orice sens a organelor celor mai delicate și mai utile vieții, care sint inima și plămînul. Faptul că efectele dăunătoare ale fumului de țigarete se manifestă numai după 20—30 ani de fumat face ca omul să nu-și dea seama — sau să și-o dea prea tîrziu — de dimensiunile pericolului la care se expune de bună voie și care prin aceasta — cum remarca un gînditor nefumător contemporan — nu are mai puțin valoarea unei sinucideri lente sau cu efect întîrziat. Date statistice verificate demonstrează că durata medie de viață a fumătorilor este cu 10—15 ani mai scurtă decît a nefumătorilor.Cum să ne lăsăm de fumat ? Aceasta este o temă care merită o discuție specială. De aceea, socot că cel mai bine ar fi să punem acum problema nu asupra felului în care Să se lase cineva de fumat, ci să subliniem ce trebuie să facem ca tinerii și în general oamenii care nu fumează să nu devină fumători. De aceea, propaganda principală împotriva fumatului ar trebui dusă în școli, printre băieții și din păcate și fetele de 12—16 ani. care se contaminează întîl în familie, apoi Intre dinșii de această practică dăunătoare.în această idee, ca medic și educator îmi îngădui să mă adresez colegilor mei medici școlari, pedagogi educatori, familiilor cu apelul de face mai mult pe linia explicării amănunt a consecințelor pe care are fumatul asupra organismuluitînăr. Este unul din punctele slabe ale propagandei noastre medicale, că nu îndreptăm, cu deosebire In această privință, toată atenția noastră asupra adolescenților. încă de pe băncile școlii să învețe, odată cu preceptele odată cu ___ .științifice, că au răspunderi față de propria sănătate.La bre de curs, de activități educative, în școală și in familie să învețe că a fuma este un rău imens pentru sănătate. Și îmi îngădui să spun că in această privință un efect, educativ deosebit ar avea exemplul personal al celor care dau sfaturi.

ca lor nu pare a fi încununată de succes, cînd multi nu-și dau seama de pericol și privesc cu neîncredere acest, efort.Anchetele epidemiologice făcute în diverse țări și la noi arată tot mai clar că fumătorii, în special cei care fumează ani îndelungați peste 15—20 . țigări pe zi, prezintă un risc de 20—-30 1 ori mai mare decît restul populației de a face diverse boli pulmonare și cardiace de mare gravitate.Fumul de tutun, care conține în el zeci de substanțe toxice, duce a- proape întotdeauna Ia deteriorarea mecanismelor de epurare bronho- pulmonară, cum sînt „covorul" de mucus bronșic propulsat de cilii vibratili, macrofagele alveolare sau alte celule de apărare, care au rolul să distrugă și să elimine din plămîni toți poluanții gazoși, microbieni sau sub formă de particule pătrunși odată cu aerul atmosferic. Această deteriorare „bronșitei" _____, ______________printr-o tuse și expectorație destul de dezagreabile, și care cu timpul duce, într-o proporție mare de cazuri — mai mult de o treime — la boala pulmonară cronică obstructivă, cu incapacitate progresivă în muncă. Fumătorii „inveterați", care scapă de această boală gravă, au șanse sporite să facă una și mai gravă și anume un cancer bronho-pulmonar. S-a stabilit că 70—90 Ia sută din cazurile de deces prin cancer pulmonar ar putea fi evitate dacă nu ar exista asemenea gen de fumători.Toate aceste grave inconveniente apar cu atît mai repede și mai frecvent cu cît practica fumatului s-a început la o vîrstă mai timpurie și cu cît numărul de țigarete pe zi este mai mare. în măsură mai redusă desigur, dar nu neglijabilă, ele nu scutesc nici pe „fumătorii pasivi", cum li se^pune nefumătorilor obligați să inhaleze fumul cu care este

favorizează instalarea tabagice, manifestată
și a în leicare frage! Cel vîrstă dă, sub 15 ani, își reduc durata medie de viață cu cel puțin opt ani.

• Atenție, tineri încep să fumeze la
• Riscul îmbolnăvirii este mai ridicat pentru fumători in comparație cu nefumători :pulmo-laringi-ale ca-
— de 12 ori în cancer nar— de 10 ori în cancer an— de 6 ori în cancerevității bucale și ale farin- gelui— de 5 ori in cancere ale e- sofagului.Dacă ar fi suprimat fumatul, ar fi înlăturate prin aceasta 90 la sută din totalul pulmonare, tutunul drept cauză aproape exclusivă a acestor îmbolnăviri.

cancerelor apărind

• In bolile coronariene, mortalitatea este de aproape 40 de ori mai mare la fumători decît la nefumători.

Emii MAHINACHE 
și corespondenții „Scînteii

o Tații care fumează pun în primejdie viața viitorilor copii. Rata mortalității infantile este de cîteva ori mai mare la părinții fumători.

ÎNȚELEPCIUNI

De bei la tinerețe, o să mori de foame la bâtrînețe.

I

înainte de a ajunge la pahar
Beția nu e altceva decît o nebunie voluntară (Se 

neca).

Beția înmulțește minia, împuținează virtutea, mic 
șorează mintea și în urmă gol te lasă.

Dacă bea bârbatul, arde jumătate din casă, dacă 
bea femeia arde toată casa.

Cum e posibil, oare, ca oamenii să-și vîre un duș 
man în gură care să le fure mințile și totuși să fie pen 
tru ei o bucurie, o plăcere, o sărbătoare, un triumf 
a fi preschimbați în neoameni ? (Shakespeare).

Cine bea pîn-la-mbătare 
Nume bun in lume n-are.

Onorată instanță, regret... Nu-mi dau

Vinovatul 
de păgubaș!

...Capătul troleibuzului nr. 3 din Cluj- Napoca. Printre călătorii grăbiți să coboare — o femeie cu un copil în brațe. Abia după ce troleibuzul a pornit-o către bucla de Întoarcere, femeia și-a dat seama că in graba coborîrii a uitat pe banchetă o sacoșă in care se afla o importantă sumă de bani. S-a îndreptat spre stația de urcare fiind convinsă că n-are motive de îngrijorare, deoarece peste un minut troleibuzul cu pricina se va opri în această stație. Și astfel își va recupera obiectul uitat. Dar...De multe ori ziarul nostru a relatat despre gesturile pline de omenie și demnitate săvîrșite de conducătorii mijloacelor de transport în comun care au făcut tot ce le stă în putință pentru depistarea posesorilor obiectelor uitate în vehiculele conduse de ei. Numai că. In cazul amintit mai sus, Pavel Bora a Încălcat acest mod de conduită caracteristic colegilor săi de meserie. Nu numai că n-a înmînat femeii obiectul pierdut, dar, observind-o în stația de întoarcere, a trecut mai departe fără să o- prească decît cîteva sute de metri mai încolo, pentru... a-și însuși conținutul saco-

seama de ce am făcut-o. Sint nevinovat, nu credeam ca păgubașa să fie atit de insistentă...Cu alte cuvinte, dacă a ajuns pe banca acuzaților, nu el, prin fapta sa necinstită, e de vină, ci... păgubașa. „Teorie" cu care instanța de judecată n-avea cum să fie de acord. Ca atare. Pavel Bora va e- xecuta un an închisoare.

nosc, am greșit... n-ar fi trebuit să mă lâ- comesc la vișinată. Era din palincă și...Perfidă și vișinata asta 1
Vrăjitoarea 
de ocazie

Vișinata

Mult s-a bucurat Antonlu Szegedi cînd ■ descoperit — intr-una din boxele imobilului cu nr. 16 de pe strada Gheorghe Doja din Cluj-Napoca — o damigeană de vreo 10 litri, aproape plină cu vișinată. După ce a încercat cu convingere tăria vișinatei, a început noi „investigații" prin celelalte boxe, în speranța unor alte „descoperiri". Și ce n-a găsit: cutii de vopsele, vase de diverse mărimi și întrebuințări, ba chiar și niște caiete de muzică. La un moment dat, tot degustînd din damigeană și îndesind „achizițiile" intr-un. geamantan, a simțit că i se taie picioarele. Tare vișinată ! Și brusc l-a doborît somnul. Așa l-au găsit dimineața locatarii, virtuali păgubași dacă... n-ar fi fost vișinata. Și iată-1 pe A. S. in fața instanței, dînd socoteală de vizita sa nocturnă în respectivul imobil :— Eu plecasem să mă plimb. Nu știu cum de s-a făcut că am ajuns la subsol. Recu-

Nina —București, pe vrăji.- Mi-a
alias Dumitrașcu Niculina, din str. Neacșu Bogdan — s-a puspromis că mă împacă cu soțul meu de care divorțasem — relatează o martoră. M-a dus in cimitir și mi-a cerut, drept onorariu, suma de 10 000 de lei. I-arn dat banii și m-a dus de trei ori tn dreptul unei gropi. în timp ce-și făcea vrăjile, pe mine mă îndepărta și banii zicea că-i in- • groapă In pămint, să aibă putere vrăjile...Pe urmă, după ce a mai „deseîntat" și alți amatori, ba de cojoace, ba de butelii de aragaz, ori de fel de fel de alte lucru- șoare (că avea, pasămite, puteri Multilaterale), Ninei i-a ieșit în drum prilejul unei magii de proporții :— Vezi „Taunus“-ul acela, de dincolo gard ?— îl văd. a— Cu 50 000 poartă !Dar nu s-a .banii luați. Și așa au luat sflrșit și vrăjile : cu o condamnare de trei ani și șase luni pentru escroacă și cu rușinea și fluieratul a pagubă, pentru clienții ei.

dezi» ca vrăjit Lică Florea. de lei te-ai și trezit cu eltrezit omul nostru decit Iacu

• Bronșita Ia fumători înregistrează o frecvență de 8 ori mai mare decît frecventa tuturor bolilor respiratorii luate in ansamblu — se arată într-o cercetare , recentă, realizată pe un tot de 37 000 de persoane, de către conf. dr. Matei Barnea și un grup de colaboratori de la Institutul de igienă din București. Din aceeași cercetare reiese că în rîndul acelora care fumează mai puțin de zece tir gări pe zi, numărul celor care tușesc este de 16.9 la sută, iar în rîndul celor care fumează peste 20 țigări zilnic atinge 78 la sută.

• Țigara este o armă îndreptată de mamă împotriva propriului copil — iată concluzia unei anchete care a stabilit că nașterile premature, copiii năs- cuți morți, copiii sub greutatea normală, avorturile spontane sînt in raport direct cu cantitatea de tutun consumată în perioada sarcinii.

Din caietul 
grefierului

„L-am cunoscut pe inculpat in gară la 
Teiuț, cind s-a recomandat medic neuro
chirurg și pe urmă m-a căutat acasă. Eu 
nu prea vroiam să iau seama la spusele 
lui, dar verișoara mea ți pe urmă și fami
lia spuneau că așa ocazie nu mai intîlnesc 
eu ; că e medic, nu trebuie să lucrez, că mă va păstra ca pe un înger...".(Din declarația inculpatei N. lu- 

liana, atrasă la comiterea unor infracțiuni de către pretinsul doctor 
Zimmer Ioan, individ fără ocupație, autor al mal multor înșelăciuni. Dosarul nr. 658/1975. Judecătoria sectorului 6).

„Recunosc faptele pentru care sînt trimis 
in judecată, adică producerea unei pagube 
prin neglijență in serviciu.\Ceea ce nu re
țin insă este să fi consumat Băuturi alcooli
ce in timpul programului, intrucit, cînd mi 
se infimpla acest lucru, de fapt nu mă du
ceam la program...".(Din dosarul 119/1975, Judecătoria Tul cea).

Dini» POPESCU 
M. EMIL

morale fundamentale, elementarele adevăruri

TOVARĂȘ
(Urmare din pag. I)liția s-a pierdut cu firea și. a tăbă-........................ ’ ’ ---- ................... ma] cum faptfit pe un grup de manifestant) înainte de a se înțelege ce și revendicau ei, pentru simplul . . că intîiul orator apucase să zică: „Tovarăși!" Avusese deci vorba valoarea unui întreg discurs, a unui întreg miting.Sub conducerea partidului, muncitoare a cucerit puterea sind cuvîntul tovarăș, și I-a oferit întregului popor ca pe o necesitate de a exprima poziția egală în societate a celor ce muncesc, ca pe o chemare la făurirea noilor relații întemeiate pe desființarea exploatării, pe echitate socialistă, pe dubla calitate a oamenilor muncii de proprietari și producători. Aceste condiții de egalitate, mai mult decit juridice, mai mult decît proclamate, ci autentice, fundamentate pe realitatea politică, economică și socială a edificării socialismului, traduse consecvent in fapt constituie expresia unității întregului popor, unitate pe care o reflectă, printre altele, și termenul la care ne referim. Țăranul spune muncitorului tovarăș, maghiarul spune românului tovarăș, bărbatul spune femeii tovarășă, profesorul spune e- lpvului tovarăș. Toți sîntem tovarăși întru aceeași cauză, legați prin aceleași nobile idealuri ale comunismului. prin lupta noastră comună.Societatea în care trăim, pe care o desăvirșim potrivit Programului partidului, e o societate de tovarăși, nu de domni. Domnii au plecat pe o cale fără întoarcere, odată cu inegalitatea socială ! Noul respect, respectul autentic se întemeiază pe u- manismul autenticei egalități, pe realitatea acelorași condiții și perspective, pe căldura de a te simți în rind cu ceilalți și de a-i simți pe ceilalți în rînd cu Tine. Semnul cele.! mai înalte prețuiri nu poate fi. decît acceptarea sau recunoașterea cuiva ca tovarăș, ca „frate căuzaș", cum spuneau pașoptiștii. Toți cei care cu abnegație își pun forțele și capacitatea creatoare în slujba orîn- duirii pe care o edificăm, oamenii care nu pot concepe să trăiască altfel decît în spiritul codului etic co- niunist, adică majoritatea covirșitoa- re a membrilor societății noastre, nu-și pot dori un semn de respect mai înalt decit cel desemnat prin cu- vîntul „tovarăș". (Evident, utilizarea formulei „domnule" și o altă justificare lațiilor cu cetățeni o orîndulre socială noastră).De ce apare atunci, pe ici, pe colo, formula anacronică ce reflectă alte vremuri, alte realități 7 E o întimplare, ar răspunde unii, obișnuința, ar sugera alții, ce importanță are... forma cînd conținutul e atit de sănătos — ar replica al treilea. Folosirea cuvîntului „domn" este pe alocuri intr-adevăr o obișnuință, dar o obișnuință disonantă, care se abate de Ia stilul general al relațiilor dintre cetățenii noștri, purtînd in ea germenele unor mentalități înapoiate.

clasa folo-

are un alt sens în contextul re- ai unor țări cu deosebită de a

Să reconstituim mental împrejurările în care între concetățeni de-ai noștri apare uneori apelativul „domnule". Vom vedea că el vine ca un cit de mic obol de lingușeală. Nu întim- plător se ivește în medii în care ori cei care-1 folosesc își închipuie că trebuie să ciștige favoarea, ori cei care-1 acceptă se simt bine că se păstrează „distanța". Dar atit favoarea, cit și distanța dintre oameni n-au nimic comun cu principiile eticii și echității socialiste. Atit distanta, cît și favoarea sînt respinse în relațiile principiale dintre membrii societății noastre. De ce să le acceptăm atunci sub pălăria vorbei „inocente", scăpate din „obișnuință", lansate, chipurile, „fără semnificație" 7 Tot nu lntimplător formula „domnule" apare acolo unde servirea omului muncii mai are lacune sau unde relațiile dintre înșiși membrii unui mic grup nu sînt un model de corectitudine. Ați auzit vreodată termenul „domnule" într-o organizație de partid, într-o mină, într-o oțelărie, pe un șantier al tineretului sau între ostași 7 Credem că nu. Dar l-ați putut auzi rostit către profesorul de care depinde supraviețuirea unui chiulangiu, la vreun cabinet medical cu două feluri de „intrare" pe aceeași ușă sau în cine știe ce grup de creatori în care unji-s cu geniul, iar alții cu aprobările.Alteori, modul diferit de a te a- dresa statuează deosebiri trasate. i îngăduite arbitrar, de snobismul sau grandomania unuia ori altuia dintre membrii aceluiași colectiv de muncă. Există tovarăși profesori de științe sociale și domni profesori de educație fizică. Dar, după părerea noastră, indiferent de materia lui, un profesor care ar reacționa imediat ce l-ar vedea pe elev fumînd ori a- runcind cu mingea-n geam, adică un om care face educație, subliniem — socialistă, dar care acceptă de la elev o formulă de respect esențial- mente burgheză, în acea clipă abdică de la calitatea sa de educator. Nu mai e vorba de un gust oarecare, de ritm muzical sau de croiala pantalonilor. E vorba de un element constitutiv al principiilor morale aflate la temelia a tot ceea ce clădim pe planul modelării omului nou.înțelegem prin toate acestea nu simpla utilizare a cuvîntului. „tovar răș", ci mal ales respectarea esenței sale, atit prin folosire, cit și prin întreaga atitudine și prin întregul nostru mod de a gindi. Să ni-1 adresăm și să ne dovedim în același timp demni de el, să combatem orice reminiscență a unor alte relații dintre oameni decît cele bazate pe tovărășie. Să întărim prin fapte această vorbă caldă ca însăși mărturisirea solidarității. încurajatoare ca o strîn- gere de mină, curată și dreaptă ca înseși relațiile noi Ce se cer pretutindeni întărite noastră. Tovarăș - un termen lexical, consecvent, ca pe matului moral al care-1 înalță pe noi. socialiste, de muncă sl viață, cu semenii săi, cu TOVĂRĂȘII săi.

în colectivitatea - mai mult decîtSif-1 promovăm o expresie a cîi- orîndulrii noastre om în raporturile
v
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PREOCUPAREA Șl AMBIȚIA
UNUI HARNIC COLECTIV

Cuvîntul de ordine al celor ce lucrează pe platforma industrială a Brazilor il constituie încadrarea in cheltuielile planificate la o mie de lei producție-marfă. Și nu întîmplă- tor : dintre toți indicatorii, acesta este singurul nerealizat. Puternic mobilizat de sarcinile trasate de recenta ședință comună a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și a Consiliului de Miniștri, întregul colectiv de rafinori și pe- trochimiști de pe platforma Brazi acționează cu toată hotărîrea pentru a lichida cit mai rapid rămînerea în urmă la acest important indicator de eficiență.— La urma-ur- mei, ne spune maistrul Nicolae Ștefan, de la secția amestec, nu-i numai o chestiune de plan, ci și de ambiție muncitorească. Cum adică ? Depășim pe 4 luni planul la producția-marfă cu 68 de milioane, la export, cu 9,5 milioane lei valută, înregistrăm la productivitate un plus, pe fiecare angajat, de aproape 4 800 lei și nu sîntem în stare să recuperăm depășirea de 7 lei la cheltuielile la o mie de lei producție-marfă ?Am reținut această opinie pentru că ea exprimă un punct de vedere des întîlnit pe platforma petrochimică a Brazilor. Comuniștii au trecut hotărît la acțiune. Comitetul de nartid al combinatului a devenit statul major aici, ideile, propunerile, angajamentele oamenilor s-au concretizat în programe, în direcții de acțiune. De altfel, directorul general, inginerul Adrian Stoica, ne-a spus : „Organizațiile noastre de partid, comuniștii de la instalații au sprijinit efectiv conducerea combinatului să poată acționa cu maximum de rezultate în toate direcțiile. Oamenii au găsit căi și rezerve pe care nici un computer, cit de perfect ar fi fost, nu ni le-ar fi putut indica".în fiecare secție s-a acționat în funcție de rezervele interne concrete depistate în urma unei largi consultări a colectivului. La „reformare catalitică" ni s-a spus : ca să fie recuperat handicapul, trebuie, înain-
Noutăți 

la „Electrometai" 

OradeaCooperativa meșteșugărească „Electrometai" din Oradea, unde lucrează peste 2 000 de cooperatori, realizează o gamă largă de produse electrotehnice, tot mai mult solicitate de beneficiari, în cadrul cooperativei funcționează și un compartiment de concepție, care se afirmă prin proiectarea și realizarea unor produse de mare utilitate. De curînd, au fost puse la dispoziția publicului orădean primele automate pentru vîn- . zarea țigărilor. Printre noutăți se înscriu și cîteva jocuri electrice distractive, care urmează să fie executate și livrate complexelor turistice. în prezent, ținînd seama de faptul că la Oradea, pe mijloacele de transport în comun, s-a trecut la autotaxare, specialiștii de la „Electrometai" lucrează la definitivarea unor automate pentru vînzarea biletelor, care să fie montate în tramvaie și autobuze. (Dumitru Gâță, corespondentul „Scînteii").

te de toate, să fie folosite ia maximum capacitățile existente. Și ideii i-au urmat calculele, aprecierile matematice. Așa s-a ajuns la concluzia că, în aceleași instalații, se mai pot prelucra circa 6 000 de tone materie primă, obținîndu-se astfel benzine și produse aromate în valoare de 1 200 000 lei. Tot aici, prin montarea refierbătorului M-409 de capacitate sporită, alte peste 1000 de tone benzen, toluen, ortoxilen se mai pot obține în plus. Și se obțin. întrebăm : dar asupra cheltuielilor ce influență are acest spor de producție ? Maistrul Ion Luș răs
heltuielile de producție vor fi mai 
i la Combinatul petrochimic de la

punde simplu : „Doi lei în minus la fiecare nlie de lei producție".Discuția noastră în legătură cu folosirea capacităților peste parametrii proiectați a continuat în biroul economistului Laurențiu Pre- descu, de la serviciul organizare : „Urmăresc cu strictețe, zilnic, evoluția cheltuielilor de producție ale combinatului. Vă pot spune că fiecare colectiv, fie el cît de mic, s-a încadrat în bătălia recuperării celor 7 lei. Cîteva exemple : mecanicii, lăcătușii, electricienii din sectorul mecano-energetic, împreună cu operatorii de la instalațiile D.M.T., olefine și anhidride s-au angajat să contribuie la reducerea cheltuielilor prin scurtarea termenelor de revizie. După ce au tras linie, valoarea totală s-a ridicat la 2100 000 lei producție în plus. Operatorii de la instalația de olefine au găsit o altă sursă : prin utilizarea căldurii din gazele arse de la cazanele recuperatoare, pot să adauge o sumă de 278 000 lei la contul economiilor".Se pot da, evident, încă multe alte exemple — carnetul de note este plin. Dar chiar și numai acestea reliefează o trăsătură definitorie a colectivului : înalta responsabilitate pentru eficiența economică a unității. Măsurile stabilite se urmăresc sistematic de către organizațiile de partid din secții, de către comitetul de partid.— Există, în legătură cu finalizarea măsurilor, un puternic control muncitoresc al întregului colectiv — ne spune secretarul comitetului de partid al combinatului, tovarășul Mircea Izbășoiu, arătîndu-ne pe o serie de grafice metodologia controlului propusă de oameni in cadrul 

Pregătirea mașinilor și lucrări de sezon : strîngerea furajelor și prășitul porumbului la I.A.S. Giarmata și cooperativa agricolă din Pecica

adunărilor generale ale organizațiilor de partid. Am aflat, cu acest prilej, că evidența cheltuielilor și a economiilor se face pe fiecare loc de muncă, mergîndu-se, acolo unde a fost cazul, chiar pe angajați. Decadal — în secții și lunar — la nivelul combinatului, se fac analize pentru a se constata situația de fapt : economii sau depășiri. în sprijinul acțiunii sint folosite însă și sistemele moderne de informare și calcul electronic. • Așa, de pildă, calculatorul redă operativ consumurile de energie și alte utilități, asigurînd informarea zilnică, pe verticală, pînă la directorul general al centralei industriale respective. In felul acesta, actul de decizie se realizează operativ, în deplină cunoștință de cauză, cu eficiență maximă. Nu demult, la o ședință a biroului Comitetului județean de partid Prahova se aprecia ca pozitivă întreaga activitate de la Combinatul petrochimic Brazi. Ca urmare a unor asemenea acțiuni bine gindite, în primele 4 luni din acest an, la instalațiile aflate în exploatare s-a obținut o economie de 12 milioane Iei.— Ce înseamnă, de fapt, această sumă, de vreme ce în aceeași perioadă cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă au fost depășite ?Secretarul comitetului de partid explică :— NeconCordanța se datorează faptului că această importantă economie la cheltuielile de producție realizată la instalațiile în exploatare a fost — și nu din cauza noastră — înghițită de pierderile înregistrate la unele instalații care, după cum se știe, n-au început să producă la termenul planificat. Aceasta este, de fapt, cauza principală a depășirii cu circa 7 lei a cheltuielilor la mia de lei producție-marfă. 12 milioane lei economii mai înseamnă însă ceva : voința dîrză a comuniștilor, a întregului nostru colectiv de a face totul pentru ca și sarcina de plan la acest indicator — cheltuielile la mia de lei producție — să fie îndeplinită. Eu am certitudinea, cunoscînd oamenii, entuziasmul lor, înaltul lor spirit de responsabilitate muncitorească, că dacă peste cîteva luni mai reveniți aici, veți putea consemna : colectivul de pe platforma petrochimică Brazi și-a îndeplinit și depășit planul la toți indicatorii.
Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

în unitățile agricole de stat și cooperatiste toate forțele sînt concentrate în aceste zile la întreținerea culturilor și încheierea pregătirilor în vederea recoltării cerealelor păioase. La I.A.S. Giarmata, județul Timiș, inginerul Nicolae Dogaru, directorul întreprinderii, ne relata că în sectorul mecanic se fac ultimele „retușuri" la mașinile care vor fi folosite la recoltare. „Culturile de cereale păioase s-au dezvoltat bine — ne spunea dînsul. Ne așteptăm la producții ridicate. Pentru a stringe recolta la timp și fără pierderi, este necesar ca întregul parc de combine, tractoare, mașini de balotat, remorci etc. să fie puse la punct". Mai reținem faptul că pînă la această dată la I.A.S. Giarmata s-a prășit întreaga suprafață cultivată cu sfeclă de zahăr, peste 1 000 ha cu porumb și floarea-soarelui. De asemenea, recoltarea furajelor cunoaște ritmuri avîntate. S-au și recoltat și depozitat sub formă de semisiloz peste 100 vagoane de graminee și lucernă. Lucrarea continuă cu intensitate.Se lucrează intens și pe terenurile cooperativei agricole de producție „Avîntul“-Pecica, ju- dejul Arad. Inginerul Anton Komives, președintele cooperativei, ne spunea : „Pentru noi, actualitatea în agricultură are o singură cerință : toate lucrările — prășitul porumbului, florii- soarelui, sfeclei de zahăr — să fie executate la timp. Mai bine de jumătate din suprafața cultivată cu porumb a și fost prășită". Foto : Nicolae Buică

în portul Constanța

In aceste zile,
pe ogoare TEHNOLOGII Șl MATERIALE 

DE CONSTRUCȚII 
care pot spori eficacitatea muncii pe șantiereCu puțin timp în urmă, în sala bucureșteană de expoziții din b-dul Magheru, Trustul de izolații pentru lucrări industriale din Capitală a prezentat specialiștilor o serie de materiale de construcții, soluții și tehnologii de execuție noi, superioare celor folosite în prezent pe șantiere. Această inițiativă se înscrie în ansamblul preocupărilor Ministerului Construcțiilor Industriale, ale specialiștilor din trusturile și întreprinderile de specialitate, vizînd promovarea hotărită a progresului tehnic în activitatea de construcții-montaj, modernizarea și industrializarea execuției unei game cit mai mari de lucrări, în scopul creșterii susținute a productivității muncii pe șantiere, concomitent cu reducerea substanțială a costului lucrărilor de investiții și realizarea lor la un nivel calitativ superior.Acțiunea trustului bucureștean este rezultatul unor îndelungate studii și cercetări, al unui apreciabil număr de experimentări desfășurate pe șantiere și încununate cu succes. Ne referim, concret, la punerea la punct a unor tehnologii de execuție pentru lucrările de termo și hidroizolații la acoperișuri, de ter- moizolații pentru instalații industriale, la înlocuirea soluțiilor clasice de șamotare a cuptoarelor industriale prin folosirea de elemente prefabricate mari din beton refractar, la am

balarea, pachetizarea și paletizarea materialelor transportate pe șantiere etc.Experimentările făcute * atestă că soluțiile prezentate de trustul bucureștean se disting prin simplitate in realizare și utilizare, precum și prin- tr-o înaltă eficiență economică. Concludent in acest sens este faptul că prin extinderea lor eșalonată — numai la volumul de lucrări ce revine pe parcursul unui an trustului de izolații pentru lucrări industriale — se pot obține economii la costul investițiilor de peste 50 milioane lei, este eliminat efortul depus acum de
Pornind de la noutățile 

prezentate la

o interesantă expoziție

920 oameni, se reduce substanțial cantitatea de materiale transportată pe șantiere, în timp ce consumul de oțel și ciment se reduce cu 10 000 și, respectiv, 13 000 tone. Dar trustul a- mintit execută numai a cincea parte din volumul total al lucrărilor de acest gen. Prin generalizarea noilor tehnologii, în cadrul unităților de a- celași profil, eficiența economică ce ar rezulta este și mai convingătoare.O precizare esențială : noile soluții de execuție prezentate nu sint folosite pe șantiere decît intr-o proporție foarte redusă. Motivul : industria nu produce deloc unele materiale și dispozitive de construcții aferente a- ceșțor tehnologii, iar pe altele le asigură șantierelor într-o proporție insuficientă sau la un preț necompetitiv, din cauza utilizării unor tehnologii învechite de fabricație în întreprinderile furnizoare. Ca atare, numeroase categorii de lucrări, dintre care subliniem in special pe cele de izolații, continuă să se execute în condiții ineficiente, cu consum mare de timp și manoperă.Iată un exemplu sugestiv, desprins chiar din mostrele și graficele prezentate de expozanți. Sistemul actual de realizare a lucrărilor de hidroizolații la acoperișuri — atît pentru construcțiile cu profil industrial, cit și pentru clădirile social-culturale și blocurile de locuințe — se bazează pe folosirea unor benzi izolatoare bituminoase lipite cu bitum fierbinte. Dezavantajele acestei tehnologii sint evidente : productivitate scăzută, consum mare de combustibil lemnos, durată mare de execuție. De pildă, timpul necesar executării lucrărilor pentru o hală industrială cu o suprafață de 20 000 mp este de 75 zile.în schimb, noile tehnologii propuse — care constau, în principal, în

SATU-MARE

20 de unități economice 
au îndeplinit cincinalulSATU-MARE (Corespondentul „Scînteii", Octav Grumeza). — Cu întreprinderile „23 August", „Drum Nou" și „Solidaritatea" numărul unităților economice din județul Satu-Mare care și-au îndeplinit prevederile cincinalului Înainte de termen crește la 20. Potrivit estimărilor făcute, valoarea producției suplimentare ce va fi realizată pînă la sfirșitul anului de cele 20 de unități se ridică la peste 1 miliard de lei.

Industrializarea fabricării benzilor hidroizolatoare cu bitum preaplicat și introducerea în hidroizolații a foliilor de p.v.c. — permit micșorarea pină la jumătate a numărului de muncitori folosiți, diminuarea costului acestui gen de lucrări pentru suprafața considerată cu aproape 30 la sută față de cei actual și, element foarte important, reducerea duratei de execuție cu 15, 30 și chiar 55 zile, adică cu pină la 80 la sută față de durata actuală.Dar promovarea în activitatea curentă de pe șantiere a acestor noi și moderne tehnologii de lucru, ca și a altora, presupune, în primul rînd, sprijinul ferm și grabnic acordat constructorilor de către producătorii de materiale de construcții și de dispozitive de execuție din alte ramuri ale economiei naționale. Acesta este, de fapt, și scopul declarat al acțiunii întreprinse de trustul bucureștean : să atragă atenția specialiștilor din celelalte ministere și unități economice asupra eforturilor făcute de constructori, să-i sensibilizeze în fața noutăților tehnice sugestiv prezentate și să-i determine să-și aducă contribuția la finalizarea acestor notabile preocupări. Este vorba, mai ales, de participarea directă la aplicarea in practică a acestor tehnologii de execuție din partea unor unități ale industriei materialelor de construcții, industriei chimice, industriei construcțiilor de mașini și metalurgiei.Se pune întrebarea : există posibilitatea reală și imediată ca întreprinderi din ramurile amintite să facă față solicitărilor formulate de către constructori ? Răspunsul este afirmativ. O atestă, în primul rînd, simplitatea și ieftinătatea soluțiilor propuse.Acum, în fața evidenței argumentelor aduse de constructori în cadrul acestei expoziții, sint create premisele necesare depășirii reținerilor manifestate anterior, se poate trece rapid la aplicarea pe șantiere a acestor soluții pe care experimentările făcute le-au dovedit eficiente. Fapt este că acțiunea trustului bucureștean s-a bucurat de interes în rîndul specialiștilor din Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, Ministerul Industriei Chimice și Ministerul Industriei Metalurgice ; și, după cum am fost informați, conducerile acestor ministere examinează acum modalitățile concrete privind producerea, în timp scurt, a unor noi materiale de construcții și dispozitive de execuție. De aceea, ne propunem să revenim asupra acestui subiect pentru a înfățișa rezultatele efective obținute în această importantă acțiune de promovare a unor tehnologii și materiale noi în ramura' de construcții- montaj.
Ing. Cristian ANTONESCU

Așa cum este cunoscut, România socialistă situează în centrul activității sale economice internaționale dezvoltarea și adincirea colaborării și cooperării multilaterale cu toate țările socialiste, acordînd, în acest cadru, o deosebită atenție extinderii și perfecționării continue a acestor raporturi în cadrul C.A.E.R. Desigur, în cei peste 25 de ani de activitate, Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, ca organizație economică internațională, și-a îmbunătățit continuu formele și metodele de colaborare și cooperare economică, depunîndu-se străduințe in vederea adaptării lor potrivit realizării obiectivelor convenite de partidele comuniste și muncitorești din țările membre și consemnate în documentele comune.Pe măsura dezvoltării construcției socialiste, a creșterii potențialului e- conomic al țărilor membre C.A.E.R., a acumulării de experiență în organizarea și coordonarea relațiilor de colaborare economică și tehnico- științifică, sfera colaborării economice s-a lărgit continuu. Dacă în perioada de început, colaborarea economică în cadrul C.A.E.R. se limita la schimburile comerciale, treptat au fost incluse în acest cadru noi sectoare de activitate, precum producția materială, cercetările tehnico- științifice, probleme financiar-valu- tare etc. în prezent, așa cum rezultă din „Programul complex", colaborarea dintre țările membre C.A.E.R. dobîndind un caracter multilateral cuprinde, Intr-o formă sau alta, cvasi-totalitatea sectoarelor de activitate economică.Firește, colaborarea și cooperarea economică în cadrul C.A.E.R. nu constituie scopuri in sine, ci trebuie astfel organizate incit să favorizeze întărirea economiilor naționale, formarea unor structuri moderne de înaltă eficiență, desfășurarea largă a revoluției tehnico-științifice. creșterea eficientei producției socialiste și a bunăstării poporului în fiecare țară socialistă participantă la Consiliu. Totodată, pe baza efortului colectiv al țărilor membre de a găsi formele și metodele de colaborare cele mai potrivite etapei respective, capabile să valorifice experiența acumulată în decursul anilor, să contribuie efectiv la impulsionarea dezvoltării economice și sociale a tuturor țărilor, s-au perfecționat continuu atît sistemul de organizare și coordonare a activității acestei organizații internaționale, cît și pîrghii- îo economice prin intermediul cărora se realizează colaborarea și cooperarea.România, alături de celelalte țări 

socialiste membre ale C.A.E.R., și-a adus contribuția la căutarea de soluții, forme și metode de colaborare corespunzătoare intereselor tuturor țărilor membre — inclusiv lă elaborarea și adoptarea „Programului complex", care constituie cadrul organizatoric, funcțional și economic de desfășurare a colaborării economice și tehnico-științifice dintre țările membre pe o perioadă de 15— 20 de ani.în legătură cu aceasta se cuvine subliniat că în „Programul complex" sînt expuse cu suficientă claritate căile și metodele preconizate pentru integrarea socialistă. Astfel, se prevăd îmbunătățirea activității de coordonare a planurilor, extinderea cooperării și specializării în producție, promovarea unor legături stabile, trainice, între diferitele ramuri ale economiei, științei și tehnicii, crearea de societăți mixte, construirea în comun de obiective e- conomice, înființarea de organizații economice internaționale, lărgirea schimburilor reciproce de mărfuri, întărirea rolului acordurilor, convențiilor și contractelor, perfecționarea relațiilor valutar-financiare, precum și prin forme care se vor conveni între țările ipteresate.In analiza formelor și metodelor de colaborare și cooperare promovate de țările membre C.A.E.R., trebuie pornit de la caracterul și scopul acestei organizații economice internaționale. Așa cum se știe, C.A.E.R. constituie o organizație de colaborare economică deschisă, întemeiată pe colaborarea liber consimțită dintre state suverane și independente. Ca for internațional de coordonare și extindere a colaborării e- conomice dintre state suverane și independente, C.A.E.R. funcționează — nici nu ar putea fi conceput altfel — pe principii democratice, fără drept de decizie peste capul guvernelor și statelor ce fac parte din această organizație, recomandările și hotărîrile sale fiind adoptate numai cu con- simțămîntul țărilor interesate, iar a- plicarea acestor recomandări și hotă- rîri, includerea în planul național de dezvoltare a angajamentelor a- sumate rămînînd în competența strictă a fiecărei țări, a fiecărui guvern. Atît prin structura sa organizatorică, cît și prin mecanismul convenit in privința adoptării hotărîri- lor și recomandărilor, C.A.E.R. nu conține, nu este și nu poate fi legitimat să conțină nici un element de conducere de esență suprastatală. Conform statutului său, C.A.E.R. a- sigură dreptul fiecărei țări de a-și manifesta interesul sau neinteresul 

pentru acțiunile concrete care se inițiază de către o țară sau alta, precum și dreptul fiecărei țări de a participa la aceste acțiuni, atunci ci nd forurile autorizate, naționale, de conducere consideră că forma sau metoda respectivă de colaborare și cooperare prezintă interes.Tocmai acest cadru funcțional a asigurat progresele înregistrate în dezvoltarea colaborării dintre țările membre — și el asigură baza traini
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Coordonarea iMta* de dezvoltare 
a economiilor naționale- 

metoda principală a organizării colabnrării 
in cadre! C.A.LR.

că și necesară pentru activitatea de viitor a organizației. Programul P.C.R. arată în acest sens că „România va participa activ Ia colaborarea în cadrul C.A.E.R., Ia înfăptuirea „Programului complex" pe baza principiilor adoptate in comun privind respectarea riguroasă a suveranității $1 independenței naționale, liberul consimțămint al statelor, întrajutorarea tovărășească și avantajul reciproc. Această cooperare trebuie să a- sigure creșterea rolului fiecărui partid și stat in conducerea și planificarea propriei economii naționale".în ce privește formele concrete de realizare a colaborării economice și tehnico-științifice dintre țările membre C.A.E.R., ale căror economii sînt conduse pe bază de plan, se cuvine subliniat că această întreagă activitate are un caracter de reglementare planică. Există însă unii economiști care, pornind de la această constata

re, de la forma de activitate, dar e- ludind realități obiective fundamentale, ignorînd conținutul acestor forme, faptul că țările C.A.E.R. formează entități naționale distincte, trag concluzia că pe ansamblul general al acestor țări, „la fel" ca în fiecare e- conomie națională, ar acționa legea dezvoltării planice, proporționale. Deși caracterul eronat al acestor concepții a fost evidențiat nu o dată, totuși ele își mai fac apariția, pot fi 

reîntîlnite sub diferite forme, cu diverse argumente, pseudo-noi, de fapt mereu aceleași. Socializarea socialistă internațională a producției materiale, internaționalizarea relațiilor socialiste de producție, procese care se realizează concomitent, ar reprezenta, după opinia acestora, „baza o- biectivă" pentru conducerea planică. de la un centru economic unic, a e- conomiei la nivelul C.A.E.R. Astfel, susțin autorii respectivi, s-ar realiza tendința „creării unei singure economii mondiale, reglementate după un plan general" — proces la care se referea Lenin dar în perspectiva istorică a unui răstimp îndelungat DUPĂ victoria deplină a comunismului pe întregul glob pămîntesc.Lipsite, în mod evident, de o fundamentare obiectivă, ignorînd realitățile, asemenea teorii nu reprezintă altceva decît creații speculative, fără uri real conținut științific, cu conse

cințe negative în măsura în care și-ar găsi, cît de cît, aplicare sau reflectare practică.în primul rînd, nu trebuie confundate două lucruri : reglementarea planică pe care o îmbracă relațiile de colaborare și cooperare e- conomică dintre țările socialiste, în virtutea caracterului planificat al dezvoltării economiilor naționale a țărilor membre C.A.E.R., nu poate fi confundată cu acțiunea legii dezvol

tării planice, proporționale la nivel internațional, care ar viza întregul proces al reproducției socialiste lărgite și ar presupune formarea unor structuri și proporții concepute, de asemenea, nu în cadrul fiecărei economii naționale, ci la scară internațională, — inclusiv, ca un corolar, transferarea unor atribuții și competențe de bază privind conducerea suverană a fiecărei economii naționale către organizații economice internaționale.în al doilea rînd, internaționalizarea forțelor de producție, ca urmare a amplificării interdependențelor dintre economiile naționale, nu constituie decît o tendință ; cît privește relațiile socialiste de producție, al căror caracter și limite sînt determinate de forma de proprietate dominantă, acestea nici pe departe nu sint internaționalizate. Lărgirea formelor de cooperare în pro

ducție, crearea unor societăți mixte sau a unor organizații economice internaționale nu înseamnă că proprietatea socialistă și-ar fi pierdut caracterul național și că pe acest fond ar fi apărut forme ale relațiilor de producție internaționale. Nu asistăm în asemenea cazuri și nu se poate vorbi de un proces de dezvoltare treptată a proprietății naționale într-o formă internațională de proprietate ; fiecare stat continuă să fie proprietarul părții cu care intră într-o formă de cooperare internațională.în al treilea rînd, centralismul democratic, care constituie temelia oricărui sistem național de organizare și conducere pe bază de plan a economiei, nu mai este și nu poate fi valabil la nivelul unui sistem internațional de raporturi, al unui organism economic internațional. Transpunerea acestui principiu la scară internațională ar însemna să nu se țină seama de faptul că statele respective sînt unități distincte, independente și egale în drepturi. Centrul de conducere și decizie economică este — și nu poate fi decît — un centru politic național, o componentă organică a fiecărui sistem de organizare și conducere pe bază de plan a economiei — și, deci, această funcție nu poate fi preluată, fără a se leza suveranitatea națională, de nici un for economic internațional. în absolut toate cazurile, dreptul suveran de decizie aparține forurilor supreme de partid și de stat din țara respectivă, singurele în măsură să stabilească direcțiile proprii de dezvoltare economică, să hotărască asupra participării Ia orice formă de colaborare internațională, fie bilaterală, fie multilaterală. Tocmai potrivit acestei cerințe de bază, adincirea colaborării multilaterale, cuprinzînd toate sferele producției materiale, presupune sporirea rolului conducător al partidelor comuniste și muncitorești. creșterea rolului organizator și răspunderii fiecărui stat socialist.în al patrulea rînd. este necesar de avut în vedere realitatea obiectivă. stadiul actual de dezvoltare, încă atît de diferit ca niveluri, al economiilor naționale a țărilor socialiste, diversitatea și eterogenitatea caracterului lor, ponderea variată a sectoarelor nesocialiste (în treacăt fie făcută remarca, cum se poate vorbi de „internaționalizarea proprietății socialiste" cînd, așa cym se știe bine, forma proprietății socialiste nu este încă atotcuprinzătoare nici pe planul întregii economii naționale, în 

unele cazuri, iar In altele, stadiul ei de maturizare este abia în curs 7 !). în concordanță cu principiile care stau Ia baza colaborării economice și tehnico-științifice dintre țările socialiste, sistemul de reglementare planică a relațiilor economice dintre a- ceste țări poate îmbrăca numai forma coordonării. Aceasta înseamnă că factorul amplificator, elementul decisiv in determinarea unei țări să participe la orice formă de colaborare și cooperare economică sau de integrare socialistă îl constituie și-l poate constitui numai convergența de interese dintre economiile naționale.Acesta face, pe de o parte, ca întregul sistem de elaborare a măsurilor de colaborare și cooperare în domeniul producției, cercetării tehnico-științifice, schimburilor comerciale, relațiilor financiare-valutare etc. să se realizeze constant, planificat, pe bază de consultări bi și multilaterale, iar, pe de altă parte, să imbrace forma recomandării, și nu a directivei către forurile supreme de conducere din fiecare țară — fiind exclusă orice paralelă cu situațiile existente pe plan național, unde dispozițiile organelor superioare sînt obligatorii, în virtutea centralismului democratic, pentru organizațiile și unitățile subordonate.în analiza acestor probleme, nu trebuie pierdut din vedere faptul că mecanismul reglementării planificate a relațiilor de colaborare economică și tehnico-științifică dintre țările membre C.A.E.R., sistemul de coordonare a planurilor cincinale și de perspectivă mai îndelungată se perfecționează sub influența nemijloci- lă a legilor economice care acționează în cadrul fiecărei economii naționale. Numai luînd In considerare cerințele interne, cu caracter specific, ale acestor legi, interferențele și interconexiunile care se creează între economiile naționale, generate de diviziunea Internațională socialistă a muncii, diversificate și mai mult de revoluția tehnico-științifică contemporană, se pot găsi forme, metode, soluții corespunzătoare intereselor și necesităților tuturor statelor.
Prof. univ. dr. 
Mihal PĂRĂLUȚĂ(Partea a doua a articolului va apărea în numărul următor al ziarului).
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[FAPTUL] 
DIVERS] 
în lumea copiilor | Florile de la . starea civilă

Dimineața zilei de ieri, sim- I 
bălă, la Oficiul de stare civilă I 
din Ploiești. Primul aflat la . 
ora deschiderii era Ștefan Ri- 
duță, venit să-fi declare copilul, I 
născut in a unul zilei de 1 iu
nie. Deodată, llădu'ă s-a pome- I 
nit înconjurat de un grup de f 
bătrini. „Sintern o delegație a I 
pensionarilor ploieșteni — i-a g 
spus octogenara Virginia Ma- 1 
note — fi vă rog să primiți din f 
partea noastră o mică a'enție 
fi un buchet de flori". Emoțio- I 
nat, fericitul tată a dat să im- | 
purtă florile cu fetița lui,'lie- ■ 

Inufa, care-l însoțea. Aflin'd că • 
fi Ilenuța, surioara noului venit j 
pe lume, se născuse tot de I | 

I iunie, „delegația" pensionarilor
a mai adus un buchet de flori. J 
Florile celor mai virstnici, pen- I 
tru cele mai proaspete flori ale • 

I vieții noastre l |„Noi si copiii | Lumii"

IMAGINI CARE
NU SÎNT ALE ARTEI

Sub priviri pline de admirație, 
pe aleile parcului „23 August" 
dia Baia Mare, peste 100) de 
școlari fi preșcolari au participai 
ia un original concurs de de
sene pe... asfalt, desfășurat sub 
genericul „Noi fi copiii lumii", 
in cinstea zilei ■ de 1 funie. 
Cei peste 1 000 de concurenți au 
împodobit; cu fantezie și iscu
sință, tot atlția metri pătrați 
cu imagini luminoase din copi
lăria lor. rentru un plus de 
„inspirație", el au fost acom- 
paniați de formația muzicală a 
Casei pionierilor, sugestiv inti
tulată „Miraj". Pus la grea în
cercare, juriul a acordat nume
roase premii pentru cele mai iz
butite creații, intre care : „Sub 
soarele cald al patriei", „Flori 
pentru copiii lumii", „Hora 
prieteniei".Comoara din pădure

O zi frumoasă de mai. cu 
soare generos fi cu copii zglo
bii. Trei pionieri din Zlatna 
(Alba) au pornit în pădurea din 
apropierea orașului să culeagă 
flori. Deodată, sub un morman 
de frunze și mușchi, la rădăci
na unui copac falnic, au găsit 
un borcan plin cu metale preți
oase ascuns aici, de cine știe 
cine, cu foarte multi ani in ur
mă. Cei trei, pionieri la școala 
generală de pe Ițrtfă liceul 
„Horea" d-.n Zlatni (Calin Ta
tar, Vasile Cheorghe ți Vasile 
Horea) s-au dus cu comoara 
(că e, intr-adevăr, vorba de o 
comoară de mare valoare) la 
miliție. La careul pionieresc, ei 
au primit cele mai călduroase 
felicitări. La comoara de meta
le prețioase, cei trei au adău
gat una și mai de preț : cinstea „Verifix-l"La Casa pionierilor din Bistrița a fost expus un aparat e- lectronic unicat, de mărimea unui casetofon, denumit „Verifix-l", construit de Marin Tar- sanski, Dorina Nan și G, Pan- telimon. toți trei — eievi în clasa a VII-a la Școala generală din Rodna. sub îndrumarea profesorului Marius pomide. „Verifix-l" e un aparat care „gin- dește“ matematic $i „citește" gindurile. Să presupunem că o persoană își fixează în minte un anumit număr, fără să-l comunice. Cu ajutorul unor comutatoare, persoana respectivă „alimentează" aparatul cu citeva informații sub formă de „da“ și „nu" : dacă numărul la care s-a gîndit, împărțit la patru, dă un rezultat mai mare decit 1 ; dacă este sau nu impar... Apoi, intr-o fracțiune de șecundă, „Verifix-l" „gindește" toate soluțiile posibile și. pe un ecran, apare exact numărul ales, „Verifix-l" este folosit la școala din Rodna ca un auxiliar prețios în dezvoltarea gindirji matematice a elevilor.În „catalogul primăverii"Nu de azi. de ieri, Brăila are faima de oraș al florilor, teilor, sglcîmilor. Argumente : grădina publică, parcul „Monument", faleza, străzile care-și mină arborii pînă la malul Dunării. Această „vocație" florico- lă a brăilenilor este transmisă si celei mai tinere generații. Un exemplu : elevii și profesorii de la Școala generală nr. 25 au notat in „catalogul" primăverii ’75 : trandafiri — 300 ; arbori și arbuști ornamentali — 55 ; ga'd „viu” — 2 500 fire : gazon — 200 metri pătrați. De unde și motivul ca în loc de grădina școlii să i se spună acum șeoala-grădină. Bucuroși de oaspeți— Bucuroși de oaspeți TO întrebare pe care au adresat-o, sîmbătă, 31 mai, la Casa copilului din Satu-Mare. 80 de pionieri din clasele II—IV de la liceul „M. Eminescu" din localitate.Cei 80 de „voinici" (așa au a- părut ei in ochii prichindeilor de 1—3 ani) au intrat cu brațele încărcate de flori și jucării meșterite de ei : păpuși, călușei, ursuleți, elefanți, cățeluși, motani incălțați...De trei ani Încoace, la fiecare 1 iunie, pionierii vin în mijlocul frățiorilor lor mai mici cu tot mai multe jucării și bucurii.

în sălile Galeriei noi a Uniunii artiștilor plastici, din strada Nicolae Iorga din Capitală, au fost expuse recent lucrările artiștilor plastici cărora li s-au acordat în acest an premiile U.A.P. șl „Ion Andreescu". A- lături de premianți, este prezent cu o expoziție și un grup considerat, cum se spune in prezentarea semnată de autoarea selecției (criticul Anca Arghir) „un număr suficient de artiști importanți" pentru ca orientarea să fie, cităm din nou, „simptomatică". Selecția respectivă izbește insă, din păcate, prin discrepanța dintre pretențiile de „importanță", „acțiune programatică", „subiectivizare a istoriei", „calitate estetică" — și nivelul artistic real, aspectul decepționam estetico-ideologic al lucrărilor reunite aici sub titlul „Imagini ale istoriei".Aceasta apare cu atit mai sur- piinzător cu cit, pentru orice vizitator al expozițiilor din Capitală sau din țală, sînt vii în memorie nenumărate lucrări impresionante, inspirate de faptele și figurile exemplari din istoria eroicelor bătălii purtate de poporul nostru în apărarea libertății, independenței și ființei naționale Artiști din toate generațiile și-au dedicat aceste! nobile și generoase tematici puterile lor creatoare îmbogățind cu o dimensiune nouă patrimoniul artistic al țării. Să ne amintim, fie și numai, întruchipările nemuritoare date lui Bălcescu in sculptura lui Gh. Anghel sau în pictura lui Lucian Grigorescu, operele . unor maeștri contemporani, printre care, in primul rind, sculpturile lui Ion Irimescu, Gheza Vida siu, ciclul „1907“ al lui Baba sau „1848“ al lui rencu, compozițiile Olgăi proiectele de monument George Aposlu, o serie de remarcabile lucrări de inspirație istorică semnate de C, Baclu, Sabin Balașa, Tr. Brădean. M. Chirnoagă, M- Cilie- viei. Paul Erdds. Sever Frențiu, Ion Grigore, Iulia Hălăucescu, Lazăr la- cob, S. Tclozan, Gh. Ivancenco, Gr. Minea, C. Piliuță, C. Popovici, M. Rusu, Gh. Șaru, M. Ștefănescu, I. Untch, I. Vrăneantu sau mai tineri artiști ea C. Antonescu. M. Bu- culei, H. Bernea, M. Dumitrescu, D.

Gavrilean, W. Mihuleac, Doru Rotaru, B. Șuvăilă și multi alții. Nici unul dintre aceștia nu și-a găsit loc în „selecția" de Ia . Galeria nouă. Enumerarea noastră, inevitabil incompletă, și-a propus doar să ilustreze cit de. reprezentative și de variate sint talentele și modalitățile de expresie dintre care s-ar fi putut alege oricind nu una. ci nenumărate antologii de elevată valoare artistică și educativă pentru a onora o temă profund angajantă ca aceea a raporturilor dintre istorie și creația contemporană.Privind parcă printr-un ochean
Pe marginea unei 

expoziții de la Galeria nouă 
din Capitală

Rubrlcd redoctotd de 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondențiloi
„Scintetr

și Ion Vla- Corneliu Al. Ciucu- Greceanu, ale lui

răsturnat, organizatorii ne înfățișează însă, sub pretenția de a întruchipa „o structură stilistică .in care se articulează organic documentul istoric și evenimentuF liric", o serie ' de pînze și sculpturi care surprind prin inadvertența dintre titluri și ceea ce se vede, prin mohoreala programatică și unanimă a culorilor, prin căutarea vădită a sordidului și stereotipului inferior, atît în lucrările figurative cit și in cele abstracte și viscerale (prezente și acestea consecvent — oricît de neașteptat ar părea — chiar sub egida tematicii istorice).O expoziție colectivă in care nu ar exista nici măcar o singură configurare cromatică luminoasă sau demnă, in care nu s-ar putea vedea de- cît variante ale zemurilor limfatice scurse ostentativ pe pînze — și chiar pe sculpturi — oscii! nd intre cenușiu și brumurile degradate, de țesătură murdară, o expoziție in care toate figurile (cu exc.epția unei compoziții pe tema Brincoveanu de Octav Gri- gorescu, a bustului suferind, dar expresiv, dedicat de Paul Vasilescului Bălc.escu sau a fotografiilor care reproduc' fragmente dintr-un amplu proiect de frescă semnat de V. Al-

mășan) nu sînt decit variante scheletice, macabre, cu formele în descompunere, cu nasurile și buzele roase pină la os, lăsind să se vadă dinții ca de craniu, așezate pe socluri care reproduc (direct și nu aluziv) aspectul unui intestin gros, o asemenea expoziție n-ar avea niciodată nimic comun nici cu tradițiile nobile ale artei și culturii românești, nici cu simțămintele și aspirațiile contemporanilor noștri. Cu atît mai inexplicabilă este această manifestare înscrisă sub egida ideii de evocare a istoriei, cu cit include pe si- meze mari reproduceri fotografice după fresce și după elemente de arhitectură medievală, sugerîndu-se că înjghebările diletante, morbide, une- cri de-a dreptul neterminate, ar întruchipa nici mai mult, nici mai puțin decit continuitatea și echivalentul actual al acelor admirabile modele.Ne vine foarte greu fie și numai să consemnăm in aceste rinduri, reprezentări sub limita oricărei exigente etice și profesionale de felul — cum să le zicem ? — marionetelor subumana, etichetate fără cu numele unor martiri (autor cea Spătaru), sau celor două pînze propunînd variante alefiguri grotești aruncate cu capul in jos (un așa-zis „Omagiu pentru eroul necunoscut" de Ion Nicodim) ; un „Dublu portret istoric" (semnat Gri- gorescu Ion) de factură kitsch-pa- nopticum („pictură" vulgară scoasă intr-un relief de mucava): alături de citeva „opere" fabricate din fotografii mărite și colorate sumar, direct pe respectivul carton.Lipsa de ecou public, absenta a- proape totală a vizitatorilor — consecință firească a orizontului jos la care s-a situat expoziția — fac ca problema impactului negativ asupra privitorului să fie, practic, foarte redusă. Aceasta insă nu înseamnă ca organizatorii, ca și artiștii înșiși, să nu mediteze asupra acestui regretabil fenomen, asupra tristelor consecințe ale subiectivismului și arbitrarului, trăgînd toate concluziile care se impun.

jenă : Mir- mari unei

Adrian PETRINGENARU

Toamna bobocilor"
Comedia este un gen dorit de marele public, dar reprezentat' destul de anemic ecranele noastre, atit mai plăcut este, de aceea, semnalăm aparițiacomedii reușite e Toamna bobo- — un film româ- amuzant, inspirat

pe Cu ne să ti
de au- un rol pentru Moraru

tv

i 
i

nei cum cilor nesc din actualitate și realizat fără concesii făcute gustului îndoielnic, succesului facil.Autorul scenariului, scriitorul Petre Sălcu- deanu, și regizorul Mircea Moldovan urmăresc avatarurile u- nor tineri bucureșteni, absolvenți de facultate — un medic, o profesoară de franceză și un inginer agronom — care au fost repartizați sau au optat, din rațiuni diferite, pentru a-și face stagiul intr-un sat ardelean izolat printre dealuri : Viișoara — o mică a- șezare aflată la 599 de kilometri de Capitală... Acțiunea gravitează in jurul acestor trei personaje. al întiiului lor contact cu realități și cu oameni ai locului, pentru a sugera apoi cum. In pofida primilor pași tă
cuți cu stîngul, noii venițl iși găsesc final-, mente locul in viata satului, care-i adoptă cu brațele deschise.De fapt, tocmai a- ceastă „viată a satului" constituie în principal obiectul comediei. O comedie tonică, antrenantă, a cărei desfășurare învederează spiritul de observație și vocația autenticității proprii scrisului lui Petre Sălcu- deanu, ca și Înclinația reală a scenaristului pentru umorul de calitate. Sosirea celor ' trei tineri determină reacții felurite printre viișoreni, care n-au uitat că alți absolvenți repartizați pe meleagurile lor au dat bir cu fugiții. Pornind de aici, autorii filmului ‘ — scenarist și regizor — conturează pe fundalul u- nor realități surprinse convingător, cu bune mijloace de gen, citeva portrete de un relief comic remarcabil. Risul spectatorilor sancționează, de pildă, anacronismul de muncă" președinte de depășit de care nu știe prea bine

ce vrea — ridicol prin scepticismul și agresivitatea menite să mascheze lipsa sa toritate. Este scris anume actorul Marin— care intră de altfel perfect în „pielea" personajului său, To- deraș. Și partitura soției iui Toderaș a fost scrisă special pentru actrița Draga Olteanu- Matei, oferindu-i prilejul de a crea, cu brio, rolul-acestei fe-' mei inimoase și cu un temperament vulcanic, nevasta tandră și înțelegătoare, dâr neînduplecată cînd este vorba despre binele obștii.în genere, personajele filmului sînt

tei Ileana Iurciuc, sau apariția episodică a Monicăi Ghiuță intr-un personaj învăluit de un umor trist, dar plin de autenticitate. V orbind despre rolurile episodice trebuie să amintim (alături de portretele creionate de actorii Elena Sereda, bie Polizu, Haralam- Vasile Ni- țulescu) și personajul întruchipat de Nag
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„stilului al unui C.A.P. viață și

schițate sugestiv, in situații adeseori pline de ‘haz. dialogurile sint savuroase, vii — dar dacă Toamna bobocilor cucerește publicul. meritul este, in cea mai mare măsură, și al regizorului Mircea Moldovan, care se impune ca un înzestrat autor de comedie cinematografică. Pu- nind în valoare cu profesionalitate sugestiile scenariului, regizorul știe-să fplosească resutsele excelentei e- chipe de interpreti, atent Ia nuanțe și fără a ceda tentației ingroșărilor, a supralicitării unor efecte comice gratuite. în a- cest spirit au fost concepute și rolurile celor trei absolvenți, personajele respective ciș- tigînd uneori prin firescul și umorul interpretării ; este îndeosebi cazul proaspătului inginer agronom (o frumoasă creație a actorului Dumitru Furdui), ca și al medicului (actorul E- mil Hossu), in timp ce actrița Maria Ploae (profesoara de franceză) pare într-o măsură handicapată de personajul ei, care se pierde pe drum. Sint de remarcat aici, deopotrivă, jocul proaspăt al actorului Sebastian Papaiani, precum și ingenuitatea debutan-

Mazilu (dulgherul) în- tr-unul din celă mai suculente ale acestei episodul cu ... șeul", de Un autentic și copios umor popular. Oamenii filmului sint, aproape fără excepție. convingători, interpret» rolurilor de țărani devin viișoreni autentici — și astfel se înfiripă tabloul unui sat în care nu toate lucrurile merg bine, dar unde neajunsurile vor fi neîndoielnic depășite datorită și prezentei tinerilor absolvenți, dar și faptului că localnicii sint. ei înșiși, dornici de înnoire. Filmul are un ritm viu și — in- cepînd cu inspiratul generic semnat de Florica Vintilă — este dominat de o atmosferă optimistă, reconfortantă. Această atmosferă este întreținută de imaginea ex- p> esivă datorată operatorului Ion Marinescu, care — în cadrul scenografic conceput de arh. Adriana Păun — tălmăcește cu rigoare profesională intențiile regiei și este totodată sens.ibil, de-a lungul întregului film, la frumusețea peisajului românesc.Producție da filme bobocilor frontal — și că nici nu s-o facă — problematica încadrării absolvenților în viața profesională ; tema ră- mine deschisă și nu exclude, în tratarea ei, mijloacele nici unui gen Este, un film despre „viata la medie care se și care un succes de binemeritat.

momente comedii, „copir-

a Casei1, Toamna nu dezbate credem și-a propus

cinematografic. mai degrabă,țară" — o co- dinamică, la ride cu poftă se bucură de public
D. COSTIN

ta<

11,45
12,30
13,09
14,50

13,15

16,00

16,25

17,20

16,20
19.30

20.00
20,10

22,00

22,20

Deschiderea programului « 
Emisiunile zilei.
Cravatele roșii.
Film serial pentru copil : 
„Daktari". Povestea unui ti
gru (II).
Viața satului.
Ce știm și ce nu știm des
pre...
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Album duminical.
Primit pași în tenis (VIII). 
Lecții cu Ion Tiriac.
„Floarea din grădină' 
misiune-concurs 
nerl interpreti 
populară.
Descoperirea
Film realizat de__ ___
film TV în colaborare 
Studioul „Al. Sahia".
Film serial : „Dosarele secre
te ale tezaurelor". Episodul 
2 — „Cele 7 chei ale orașului 
Praga".
Fotbal : România — Scotia 
(campionatul european).
Transmisiune directă de la 
stadionul „23 August".
1001 de seri.
Telejurnal ■ Comentariul 
sâptâmlnil.
Cîntecele vîrstei de aur.
Film artistic*: „Drumul spre 
soare". Coproducție franco- 
italtanâ. Regia : Philippe de 
Broca. Cu: Marlene Jobert, 
Lino Ventura. Michael York. 
Concertul orchestrei de 
muzică ușoară a Radiotele- 
vizlunii române.
Telejurnal.

i“ — e- 
pentru ti
de muzică

Universului. 
Studioul de 

cu

PROGRAMUL n

10.00-11,45 Matineu simfonic. 
20,00 Tezaur ae cîntec românesc. 
20,25 Mai aveți o întrebare 7 Au

tomobilul — prezent și vii
tor.

(Urmare din pag, I)de lucruri se explică în primul rind prin stilul de muncă defectuos, prin activitatea ineficientă a unor consilii populare comunale. Adesea, unele primării comunale reduc această activitate la îndemnuri generale, neînsoțite de măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura pășuni îmbunătățite, furaje pentru perioada -de iarnă, reproducători • de rasă, asistență tehnică corespunzătoare. în unele locuri nu există planuri concrete pe fiecare gospodărie rezultate din discuțiile cu țăranii, ceea ce face ea, la nivelul comunei, lucrurile să fie cunoscute aproximativ, fără să existe deci posibilitatea de a urmări in amănunt modul cum se realizează planul de creștere a a- nimalelor și de a sprijini pe fiecare crescător de animale. Or, o asemenea activitate economică poate da ‘rezultate pozitive numai in măsura în care consiliile populare comunale, cu sprijinul nemijlocit al organelor agricole județene, planifică, în deplină înțelegere cu locuitorii satului, cu fiecare familie, numărul de animale, speciile pe care aceștia le pot crește, și acordă sprijinul concret de care au nevoie pentru asigurarea furajelor, acordarea asistentei tehnice etc.Cea mai importantă problemă de a cărei rezolvare depinde creșterea
UN SFERT DE VEAC 

DE ACTIVITATELa Brașov au început manifestările jubiliare prilejuite de împlinirea unui sfert de veac de activitate a Muzeului județean. Șirul manifestărilor a început cu o adunare festivă la care au participat reprezentanți ai organelor județene de partid și de stat, invitați de la instituțiile Similare din tară. în continuare a avut loc vernisajul expoziției „Valori artistice tradiționale — ceramică, lemn, sticlă". în cadrul celor două sesiurti științifice organizate cu acest prilej au fost prezentate circa 40 de expuneri

pe teme istorice, pe teme de etnografie și artă, memorialistică și muzeologie. (Nicolae Moeanu).
„TINEREȚEA PATRIEI, 

TINEREȚEA VERSULUI"La clubul „Hebe" din orașul Singeorz-Băi a avut loc un recital de poezie patriotică-revolu- ționară intitulat „Tinerețea patriei, tinerețea versului", la a cărui reușită și-au dat concursul tineri poeți din cenaclurile literare care își desfășoară activitatea in Bistrița. Năsăud. Tel- ciu ș' Singeorz-Băi. în aceeași localitate s-a desfășurat consfătuirea județeană a cenaclurilor

începind de astăzi, I iunie, sala Teatrului National din Craiova găzduiește cea de-a 4-a ediție a concursului și festivalului național ale interpreților cintecului popular românesc „Maria Tănase". Timp de 8 zile, circa 70 de soliști vocali și instrumentiști amatori din toate zonele folclorice ale țării iși vor disputa cele 20 de premii ce se vor a- corda. Alături de soliștii vocali și instrumentiști amatori, la actuala ediție participă, ca invitați, laureații precedentelor ediții, precum și soliști vocali și instrumentiști profesioniști. Concomitent cu desfășurarea concursului propriu-zis, atît in municipiul Craiova, cit și in județ au loc numeroase manifestări cultural- artistice, organizate in cadrul festivalului „Maria Tănase". Suita acestora include organizarea pe platoul de la Casa Băniei din localitate a tîrgu- lui meșterilor populari din zona Olteniei. inaugurarea secției de folclor „Maria Tănase" de pe lingă Muzeul Olteniei, o sesiune de comunicări științifice, vernisajul unei expoziții a școlilor populare de artă, parada portului și jocului popular oltenesc etc. (Nicolae Băbălău).
IERI S-A INAUGURAT

Casa de cultură
I

a sindicatelor
din Sf. GheorgheSîmbătă 31 mai a fost inaugurată noua Casă de cultură a sindicatelor din orașul Sf. Gheorghe — județul Covasna. Noul edificiu cultural — proiectat de un tinăr colectiv de ar- hitecți și prpiectanți de la institutul județean de proiectări, sub conducerea arh. Oliver Riti și realizat de întreprinderea județeană de construc- ții-montaj în colaborare cu fabricile de mobilă ale întreprinderii județene de industrie locală — dispune de o sală de spectacole cu 600 de locuri, o alta de conferințe și spatii destinate diferitelor activități recreative, (lomuri Găza).
21,10

21,50

16.00
16,05

Ecoul. Film documentar-ar- 
tlstic realizat de Studioul de 
film TV.
Studioul de poezie. .
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Sîmbătă s-au încheiat la Palatul Marii Adunări Naționale lucrările colocviului interparlamentar „Un nou. sistem .de relații economice internaționale". organizat de Grupul român, sub egida Uniunii interparlamentare.Această importantă manifestare internațională. care s-a bucurat de Înaltul patronaj al președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a reunit în Capitala țării noastre reprezentanți ai grupurilor naționale parlamentare, experți, reprezentanți ai unor organizații internaționale specializate, personalități ale vieții economice internaționale din aproape 50 de țări.In cursul celor trei zile de lucru, desfășurate într-o manieră constructivă și la un nivel de elevată ținută științifică, raportorii, parlamentarii și expertii prezenti au avansat propuneri stimulatoare, străduindu-șe să găsească soluții lucide acestei importante probleme internaționale care a constituit tema colocviului.Participant» și-au exprimat satisfacția pentru onoarea pe care le-a făcut-o președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin mesajul adresat colocviului, mesaj care, prin ideile sale generoase, a constituit un puternic stimulent pentru abordarea în spirit constructiv a unora din problemele majore ale vieții internaționale contemporane, reprezentind, în același timp, o mărturie a importanței pe care țara noastră o acordă problemei înscrise pe ordinea de zi.Vorbitorii au mulțumit, de asemenea, Grupului român din Uniunea interparlamentară pentru ideea organizării acestei prestigioase manifestări, pentru condițiile bune asigura!e desfășurării ei, pentru osoitalitatea de care s-au bucurat în tot timpul șederii lor la București.în cursul dezbaterilor s-a subliniat in unanimitate că stringenta actualitate a instaurării unui nou sistem de relații economice internaționale constituie o preocupare majoră a tuturor statelor. în cadrul colocviului a fost exprimată o mare diversitate de opinii, din care a reieșit totuși convergența părerilor asupra necesității restructurării relațiilor economice internaționale pe baze noi. intr-un spirit de deplină egalitate între națiuni, menite să asigure lichidarea fenomenului subdezvoltării, promovarea unei colaborări economice echitabile. S-a evidențiat, în același timp, cu claritate, interdependenta dintre crearea unei noi ordini economice in lume și

necesitatea unei noi ordini politice mondiale care impune democratizarea relațiilor internaționale, consolidarea și continuarea fermă a cursului spre destindere. S-e desprins, totodată, cu pregnanță importanța înlesnirii accesului liber și heingrădit al tuturor statelor la cuceririle științei și tehnicii moderne, ca o condiție sine qua non a progresului omenirii. A reieșit, de asemenea, • consensul par- ticipanților asupra necesității creării unui nou sistem monetar care să asigure creșterea economică, stabilitatea prețurilor și dezvoltarea comerțului.Analizind rolul O.N.U., al organizațiilor și organismelor sale specializate, precum și numeroasele acțiuni ale unor organizații, instituții internaționale guvernamentale și neguvernamentale. discuțiile au dat expresie dorinței parlamentarilor de a contribui la întărirea rolului acestora, in scopul adoptării de soluții și măsuri care să permită rezolvarea problemelor complexe ale economiei mondiale, .in spiritul principiilor eliminării forței și amenințării cu forța în relațiile dintre state, egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne, democratizării relațiilor internaționale prin creșterea roiului statelor mici și mijlocii.Luînd cuvintul în încheierea lucrărilor, președintele colocviului, Uor- neliu Mănescu, a arătat că prin importanța sa tematică, prin prestigioasă prezență și prin caracterul con- cret și constructiv al dialogului — prilej de mai bună cunoaștere reciprocă a pozițiilor țărilor reprezentate, ale organizațiilor‘internaționale și organismelor economice — prin concluziile care s-au desprins, colocviul reprezintă un succes, un succes care, în același timp, este și al U- niunii interparlamentare însăși, ancorată toț mai mult în realitățile politice și economice ale lumii contemporane.
★în ultima zi a lucrărilor a fost discutată cea de-a patra temă a coloc- f viului. Diferitele aspecte ale implicațiilor schimbărilor asupra cadrului institutional internațional ‘.au fost comentate ‘intr-un raport prezentat dc Mihaly Simai, directorul Departamentului cercetării al Institutului dc economie mondială din Budapesta, pe marginea căruia au avut loc largi dezbateri. (AgerprGs)

Telex.
Imagini din 
cumentar.
Emisiune în 
Teleglob — 
Brazilia. 
1091 de seri. 
Telejurnal. 
Revista literar-artistică TV. 
Vedete ale cintecului.
Anchetă socială. Vocația da- 

■toriei (I). Inițiem o dezbate
re la care Vor participa in
telectuali din mediul ru
ral. Este vorba despre con- 

y^trlbțtțiile ..acestora la proces,.
... sele. de metamorfozsțrea 

satuțui’ românesc. Aspectele1' 
și opiniile din această primă 
ediție le înmănunchem sub 
titlul : „Nu locul, ci omul".

21,25 Roman-foileton : „Dragos
tea, perseverenta și speran
țele. tînărului Lewisham". 
Producție a studiourilor de 
televiziune engleze.

22,10 24 de ore.

Italia — film do-

16.30
19.00

19.20
19,30
20.00
20,45
20,55

*

limba maghiară. 
Călătorie prin

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17,35 Muzică populară cu orches

tra „Miorița" a Filarmonicii 
de stat din Brașov.

17,50 Film serial : „Gropi și 
line" — producție 
ziunli cehoslovace. 
IV.

18,45 Bucureștiul azi. 
tul în parcurile orașului.

19,00 Pagini de operă In interpre
tarea soliștilor Operei Româ
ne din Cluj-Napoca.

19.30 Telejurnal.
20,00 ----- - -

co- 
a Televf- 
Episodul

Agremen-

20,40

21.00
21,05

21,25

21,55

Preferințele dv. muzicale sînt 
și preferințele noastre.
Expediție de vînătoare — Pe 
apa Gurghiului.
Telex.
Geneza. Eseu, cinematogra
fic.
Ce știm și ce nu știm des
pre...
Muzică ușoară.

animalelor este îmbunătățirea continuă a pajiștilor naturale, aplicarea lucrărilor de curățire și fertilizare. folosirea cu chibzuință gospodărească a nutrețului verde de pe izlazuri. Si în această perioadă pot și trebuie făcute numeroase lucrări cositul și conservarea surplusului de iarbă pentru a fi folosit in a doua parte a ve-

LA MUZEUL DE ISTORIE Al REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Expoziție dedicată primei uniri

Un nou prilej de cinstire a memorabilului eveniment petrecut cu 375 da ani in urmă — prima unire a țărilor române sub Mihai Viteazul, domnitor care a dobindit valoare de simbol in lupta desfășurată pentru realizarea statului național român — l-a reprezentat expoziția deschisă, simbătă, la Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România. Organizată sub egida Academiei de științe sociale și politice, expoziția oferă vizitatorului, prin multitudinea mărturiilor sale documentare, momente semnificative ale luptei poporului nostru pentru libertate, unitate și independentă națională.La vernisaj au fost prezenti membri ai C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, ai Comitetului municipal București al P.C.R., generali și ofițeri superiori, oameni de artă și cultură, un numeros public.După cum sublinia Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice, in cuvintul său de deschidere la vernisaj, în expoziție se remarcă prezența unor documente inedite, exponate datorate contribuției unor prestigioase instituții, printre

care Direcția Generală a Arhiveloi Statului, Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, Muzeul militar central, Muzeul de artă al Republicii, Ministerul Afacerilor Externe, Biblioteca Muzeului Național din Praga și Arhivele Statului din Florența.Prima nirea să ceputuri independență pe teritoriul României. In continuare este prezentată, într-o amplă desfășurare, lupta lui Miha, Viteazul pentru neatîrnarea de stat, sînt evidențiate etapele mari ale primei unificări politice a țărilor române. Expoziția surprinde, in același timp, ecoul trezit în conștiința contemporanilor lui și a posterității de puternica personalitate a lui Mihai Viteazul. Sînt grăitoare în această privință mărturiile reunite în ultima parte a expoziției : pagini din creația noastră populară, din opera cărturarilor secolelor XVH-XVHI, a pașoptiștilor, a unor cunoscuți scriitori și istorici de la sfîrșitul veacului al XIX-lea, precum și ai epocii contemporane.

parte a expoziției are me- demonstreze străvechile ln- ale luptei pentru unitate și

(Agerpres)
poieni și luminișuri, păduri pășu- nabile ce trebuie să asigure hrană animalelor. In mod asemănător se procedează in cazul multor șanțuri și margini de drum scoase din folosință, deși sînt bogate in nutrețuri. Asemenea situații, chiar dacă sînt izolate, nu pot fi admise sub nici un motiv.Un rol deosebit revine organi-

GOSPODĂRIA SĂUANULUI

rii sau Ia iarnă, curățirea de buruieni, amenajarea de adăposturi și adăpători — lucrări la care, in spiritul unor vechi tradiții ale satului românesc, este chemată să participe întreaga obște. Bine procedează acele consilii populare care combat îp mod ferm orice a- batere de la prevederile legale în ceea ce privește pășunatul animalelor și asigurarea furajelor pentru iarnă. Este normal, este firesc să se procedeze Ia fel in toate cazurile cînd se eludează legea, cind in mod nepermis este dată altă destinație izlazurilor sau pădurilor pășunabile. Unele organe silvice, pretextînd apărarea fondului forestier, scot practic din folosință

zațiilor de partid de la sate in . ceea ce privește intensificarea activității de explicare clară a avantajelor contractării de animale și produse animaliere. Folosind toate formele muncii politice, organizind o agitație vizuală atrăgătoare, concretă. ele trebuie să stimuleze interesul, mindria țăranilor de a fi buni crescători de animale. Din- totdeauna, țăranul s-a mîndrit că are in curtea sa animale frumoase, acesta fiind un însemn distinct al spiritului gospodăresc. în a- ceastă direcție se cuvin extinse u- nele inițiative care s-au dovedit utile. în unele comune, la poarta celor mai pricepuți crescători te in- timpină o plachetă cu inscripția

„Gospodar priceput in creșterea a- nimalelor". La Tilișca, județul Sibiu, organizația de partid și consiliul popular comunal au' lansat chemarea „Fiecare familie să crească cel puțin o vacă", iar la Secueni, județul Bacău, cuvintul de ordine este „Fiecare țăran cooperator, un bun crescător de animale". în unele județe — Maramureș. Arad. Sălaj — în fiecare an se organizează tirguri-expoziție de animale la care participă atît unități agricole de stat și cooperative agricole, cit și crescători fruntași. Cu aceșt prilej se acordă premii pentru cele mai frumoase animale, înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare puternică, rapidă a zootehniei impune intensificarea muncii politice în toate comunele și satele tării Comitetele județene de partid trebuie să promoveze larg și în acest domeniu experiența înaintată a organizațiilor de partid care obțin cele mai bune rezultate. să combată manifestările de subapreciere a muncii de agitație, să îndrume partid comunale unor acțiuni cu durile țărănimii, eficient pentruțiplelor probleme tehnice și organizatorice de care depind creșterea și ameliorarea șeptelului, sporirea producției zootehnice.

comitetele de în organizarea larg ecou în rin- să acorde sprijin soluționarea mul-

literare. Cu acest prilej a fost evidențiată necesitatea intensificării schimburilor de experiență dintre cenaclurile literare din județ, a colaborării acestora la manifestările cultural-educative. (Ion Anghel).
38000 DE SPECTATORIOpera Română a prezentat pe scena Casei de cultură a sindicatelor din Slobozia opera „Tra- viata" de Giuseppe Verdi, în ca

drul stagiunii permanente care a început la 1 ianuarie, odată cu inaugurarea noii case de cultură. Pină in prezent, Teatrul Național din București, Teatrul „Not- iara", Teatrul de comedie. Teatrul „Țăndărică", Filarmonica de Stat, corul și orchestra de studio ale Radioteleviziunii, teatre din alte orașe ale țării au prezentat Ia Slobozia 82 de spectacole în fața a peste 38 000 de spectatori, locuitori ai orașului

și din comunele învecinate. (Lucian Ciubotaru).
„BRĂDULEȚUL" 
IN BULGARIAAnsamblul „Brădulețul" din județul Vrancea participă la o interesantă manifestare folclorică ce se desfășoară in aceste zile în orașul Tolbuchin (R. P. Bulgaria). Ansamblul, constituit din 40 de artiști amatori, reunește cele mai bune formații din județul Vrancea — un grup vocal, taraf, fluierași, dansatori, soliști vocali și, instrumentiști, mesageri virtuoși ai folclorului nostru. (Dan Drăguiescu).

TIPĂRITURI OMAGIALESub egida Comitetului județean de partid Alba au fost editate două lucrări omagiale Ou prilejul aniversării a 375 de ani de Ia prima unire politică a țărilor române și a 2 000 de ani de atestare documentară a localității Alba Iulia. Este vorba de o amplă monografie intitulată „Alba Iulia — 2 000“ și albumul de fotografii „Județul Alba în imagini". Cele două lucrări prezintă pe larg mărețele înfăptuiri realizate în anii socialismului pe aceste străvechi meleaguri, trecutul istoric al Albei Iulia, monumente istorice și obiective turistice. (Ștefan Dinică).
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Sărbătoarea națională a Republicii Tunisiene Protocol româno-somalez
Excelenței Sale

Domnului HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene TUNISCu prilejul Zilei naționale a Republicii Tunisiene — sărbătoarea victoriei — am deosebita plăcere să vă adresez, in numele poporului român, ai Consiliului de Stat și al meu personal, călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres harnicului popor tunisian prieten.îmi amintesc cu multă satisfacție de recenta vizită pe care am efectuat-o în frumoasa dumneavoastră țară, primirea entuziastă pe care poporul tunisian ne-a acordat-o în atmosfera legăturilor tradiționale de prietenie și știmă care caracterizează atît de fericit relațiile dintre țările și ponoarele noastre.Exprim convingerea că documentele și înțelegerile convenite tn timpul vizitei vor da noi dimensiuni relațiilor politice, economice și culturale dintre România și Tunisia, iar conlucrarea dintre ele în viața internațională se va dezvolta și în viitor spre binele poporului român și al poporului tunisian, în interesul menținerii păcii și securității întreaga lume, înțelegerii și cooperării internaționale. în

minier 
și petrolier

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

• \
Coordonate ale progresului

în Capitală a avut loc sîmbătă la amiază semnarea Protocolului privind cooperarea în domeniile minier și petrolier dintre Ministerul Minelor. Petrolului și Geologiei din Republica Socialistă România și Ministerul Resurselor Naturale și Apelor al Republicii Democratice Somalia.Documentul a fost semnat de Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, și dr. Hussein Sheke Kassim, ministrul somalez al resurselor naturale și apelor.Protocolul prevede, printre altele, cooperarea privind cercetarea, explorarea și punerea in valoare a unor zone petrolifere și a unor substanțe minerale utile din Somalia, precum și livrări de utilaje și echipamente specifice acestor activități, acordarea de asistență tehnică din partea specialiștilor români.La ceremonia semnării au fost pre- zenți Ion Pățan, viceprim-mfnistru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Ion Bogdan, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, alte persoane oficiale.(Agerpres)

Acord româno-chinez 
în domeniul poștelor 
si telecomunicațiilor 
1La București a fost semnat simbătă Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Chineze în domeniul poștelor și telecomunicațiilor. Documentul cuprinde prevederi referitoare la dezvoltarea legăturilor in domeniul serviciilor de poștă și telecomunicații, tarife, trafic, cu privire la studierea condițiilor de exploatare și simplificarea desfășurării traficuiui și perspectiva introducerii de noi servicii de poștă și telecomunicații între cele două țări.Acordul a fost semnat de Traian Dudaș, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, și Ciun Fu-sian, ministrul poștelor și telecomunicațiilor din R.P. Chineză.A fost de față Li Tin-ciuan. ambasadorul R. P. Chineze la București.

♦Cu acest prilej, ambasadorul LI Tin-ciuan a oferit un dejun.în cursul după-amiezii, delegația a părăsit Capitala.

«

(Agerpres)

ÎN PREAJMA NOULUI ITINERAR AL PREȘEDINTELUI
V

NICOLAE CEAUȘESCU ÎN TARI ALE AMERICII LATINE
Manifestări consacrate României

ÎN BRAZILIA ÎN MEXIC

nu- in ex-Pe'

economică !uîndu-se în considerație necesitatea unei amplasări cit mai judicioase a obiectivelor industriale și sociaî-cultu- rale. Pe harta țării au anărut astfel noi centre industriale, cum sînt Gabes. Soussa. Sfax, Bizerta etc. Importante progrese au fost obținute, de asemenea, în dezvoltarea și modernizarea agriculturii, care asigură

BRASILIA 31 — Corespondentul Agerpres transmite : Numeroase manifestări consacrate României marchează aceste zile premergătoare apropiatei vizite oficiale de prietenie pe care o va întreprinde in Brazilia președintele Republicii Socialiste România,' Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu.La Goianafa, in statul Goias, a fost inaugurată, în incinta Muzeului de istorie din localitate, expoziția de fotografii „Ima-

gini din viața culturală și artistică din România".La Rio de Janeiro, in sala Cinematecii Muzeului de artă modernă a avut loc deschiderea „Săp- tămînii filmului românesc". La festivitatea Inaugurală a fost prezentat filmul artistic de lung metraj „Balada". în cadrul „Săptămlnii filmului românesc" vor mai fi prezentate lung-metrajele „Felix și Otilia", „Drum în penumbră" și filmul documentar „Minăstirile din nordul Moldovei".

CIUDAD DE MEXICO 31. Trimisul1 Agerpres transmite : în perspectiva apropiatei vizite oficiale de prietenie pe care președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu o vor efectua în Mexic, tn clădirea municipalității orașului Sahagun — puternic centru al construcției de mașini mexicane — a fost deschisă „Săptămlna culturii românești". Cu

acest prilej a fost inaugurată o expoziție foto- documentară intitulată „România in imagini", care prezintă realizările obținute de țara noastră în cei 30 de ani de construcție socialistă.Ambasadorul României la Ciudad de Mexico, Dumitru Mihail, și reprezentantul directorului general al complexului industrial Sahagun, Oscar Gonzales Cesar, au rostit scurte alocuțiuni.
înainte de a ateriza pe aeroportul ce poartă numele celebrei cetăți antice Car- tagina, avionul descrie un arc larg, dezvăluind panorama Tunisului. De o parte — Mediterana, neverosimil de albastră, de cealaltă — orașul cu clădirile sale albe, durate parcă din spuma mării. în comparație ea ceea ce era cu tnai un deceniu urmă, orașul s-a tins considerabil,colinele ce o străjuiesc au apărut vile și blocuri moderne, noi cartiere de locuințe, platforme industriale.într-adevăr, la Tunis se construiește mult. Anual, un sfert din investițiile naționale sint repartizate capitalei. Volumul mare al investițiilor este justificat de faptul că aici este și principalul centru e- conomic al țării. Statisticile relevă că în întreprinderile din Tunis lucrează jumătate din numărul total al salariaților. Aici se află jumătate din parcul de automobile și 60 la sută din societăților de port din țară.Dezvoltarea ginoasă a capitalei a ridicat, firește, o serie de probleme care preocupă guvernul tunisian. In ultimii ani au fost întreprinse o seriMte măsuri. în ve- derd“'progresuful tuturor regiunilor țării, la elaborarea noilor proiecte de dezvoltare

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

totalul trans-verti-

Actualitâț din MexicVizita secretarului general ai U.N.C.T.A.D. Isel hidraulice, furnizate recent de țara noastră. Ilustrativă pentru amploarea pe care au cunoscut-o de la an la an relațiile de colaborare este creșterea continuă a volumului schimburilor de mărfuri, care în 1974 a fost de patru ori mai mare decît în 1973, urmînd ca în acest an să se dubleze. Coonerarea ro- mâno-tunlsîană s-a materializat, de asemenea, in realizarea unui modern complex pentru extracția, prelucrarea si transportarea fosfați- lor din regiunea Gafsa.Un moment de cea mai mare însemnătate in istoria bilaterale tuit recenta președintelui cii Socialiste nia, tovarășul Ceaușescu, în la invitația președintelui Republicii Tunisiene, Habib Bour- guiba. Convorbirile o- ficiale. Declarația solemnă celelalte semnate lej au

Gamani Corea, secretar general al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), a avut sîmbătă, la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, o întilnire cu Constantin Stanci’u, adjunct al ministrului.A participat prof. dr. Costin Mur- gescu, director general al Institutului pentru studierea conjuncturii economice internaționale.în cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej, au fost abordate aspecte privind colaborarea dintre România, țară socialistă în curs de dezvoltare, și U.N.C.T.A.D., participarea țării noastre la activitățile a- cestui important organism al Organizației Națiunilor Unite.

în aceeași zi, ministrul afacerilor externe, George Macovescu, a oferit un dejun in onoarea oaspetelui.Au participat Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, 1 alte persoane oficiale.A luat, de asemenea, parte, Sayed Abbas Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U. la București.
♦Seara, directorul «Centrului de informare al O.N.U. la București, Sayed Abbas Chedid, și B. R. Deva- rajan, reprezentantul permanent în România al Programului Unite pentru Dezvoltare au oferit un cocteil. Națiunilor(P.N.U.D.),

astăzi necesarul de produse agroalimenta- re, furnizînd și tante cantități export.Angajată în tuirea unor programe de tare. Tunisia teresată să colaborarea state este constatarea că între țările cu care Tunisia colaborează tot mai strîns se numără si România. Astfel, este mult anreciată de oficialitățile tunisiene activitatea pe care o desfășoară specialiștii români aflați ceastă tară în cordurîlor de rare semnate mii ani. De nea. pe pîțnpiUe Tu-, . .nis’tljpot fi.UatilriWtrf'Sian. al cauzei păcii astăzi numeroase trac- înțelegerii intefna- toare produse la Bra- ționale. șov, iar pe căile ferate locomotive Die-

(Agerpres)
impor- pentruînfăp- ampie dezvol- este in- extindă cu alte ale lumii. Și îmbucurătoare

relațiilor l-a consti- vizită a Republi- Româ- Nieolae Tunisia,
0 delegajie de activiști

R. P.

Starea vremiiîn cursul lunii iunîe, potrivit prognozei Institutului meteorologic, temperaturile vor fi puțin mai ridicate decit cele obișnuite pentru această lună, iar cantitățile de apă ce se vor înregistra vor oscila in jurul valorilor normale.în prima decadă, vremea va avea în general un aspect schimbător. Cerul va fi temporar noros șl se vor semnala ploi de scurtă durată. Vîn- tul va sufla slab pînă la potrivit din vest și sud-Vest. La începutul intervalului, temperatura va fi în scădere ușoară in nord-vestul țării și apoi în creștere. Minimele vor oscila intre 10 și 20 grade, iar maximele intre 20 și 30 grade.între 10—20 iunie cerul va fi va-
LISTA OFICIALĂa obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigătoare Ia tragerea Ia sorți lunară din 31 mai 1975
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în a- baza a- colabo- în ulti- aseme-

comună și documente cu acest pri- constituit o puternică reafirmare a voinței comune a celor două țări și popoare de a da noi dimensiuni relațiilor reciproce, de a întări prietenia și colaborarea pe multiple planuri în interesul popoarelor român șl tu-.
A. BUMBAC

în luna iunieriabil, eu înnorări mai accentuate in unele după-amiezi, cind vor cădea ploi locale, de scurtă durată. însoțite de descărcări electrice. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 12 și 22 grade, iar maximele între 22 șl 32 grade.în ultima decadă, în cursul nopților și dimineților, cerul va fi mai mult senin, iar în timpul după-a- miezilor va deveni noros și vor cădea averse locale însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vintului.Temperaturile minime vor oscila între 10 și 20 grade. Iar maximele între 23 și 33 grade. (Agerpres)
De Ia ADASLa tragerea] de amortizare a asigurărilor de viață pentru luna mai 1975 au ieșit următoarele opt combinații de litere : \
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TOT a n s 7<e 000Clștigurile revin întregi obligațiunilor de 200 lei. în valoarea ciști- gurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor ciștigătoare.Plata cîștigurilor se efectuează prin sucursalele și filialele C.E.C.

Q.D.C.4 S.F.T. ; C.A.Q. ; C.Q.U, ; U.D.U. ; X.K.Q. ; I.A.Q. ; D.M.L. ;Toți asigurații cărora le-au ieșit una sau mai multe din aceste combinații de litere înscrise în polițele lor urmează să se adreseze unităților ADAS pentru a li se stabili drepturile cuvenite.Pentru a participa și la următoarele trageri lunare este necesar ca asigurații să achite primele de asigurare la termenele stabilite.

La încheierea vizitei de prietenie în țara noastră, delegația de activiști de partid și de stat din R. P. Chineză, condusă de tovarășul Sin Yuen-bei, membru al Comitetului Permanent al Comitetului' municipal Pekin al P.C. Chinez, vicepreședinte al Comitetului Revoluționar al municipiului Pekin, a fost primită de tovarășul Iosif Uglar, membru a! Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.La convorbire, care s-a desfășurat într-o ambianță tovărășească, de cat- dă prietenie, au participat Ion Tudor, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, și

de de
de partid și de stat 
ne-a vizitat țaraDumitru Ttircuș. adjunct de șef secție la C.C. al P.C.R. A fostfată Li Tin-ciuan, ambasadorul R. P. Chineze la București.

★In timpul șederii în țara noastră, oaspeții chinezi au vizitat obiective economice, soclal-cu’turale și turistice din Capitală și județele Brașov, Constanța. Sibiu, Alba, Cluj. Bihor, Timiș. Mehedinți. Dolj, Dîmbovița, Ialomița și au avut convorbiri la comitetele de partid din județele sau municipiile vizitate.Sîmbătă după-amiază, delegația de activiști de partid și de stat chinezi a părăsit Capitala, indreptîn- du-se spre patrie.
Cronica zileiPreședintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Giosan. a primit, simbătă, cu prilejul colocviului interparlamentar „Un nou sistem de relații economice internaționale", pe Khozeime Alam, senator din Iran, Moric Romano, deputat în Adunarea R.S.F. Iugoslavia, și Abdulla Mansoor, membru al Comitetului executiv al Grupului bah- reinian in Uniunea interparlamentară.în cadrul convorbirii avute, oaspeții au transmis felicitări pentru organizarea la București a colocviului, au dat o Înaltă apreciere mesajului adresat colocviului de președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. Au fost evidențiate, totodată, relațiile bune existente între parlamentul român și parlamentele țărilor respective.

★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Tunisiene, Habib Chatti, cu prilejul sărbătorii naționale a acestei țări.
★Sîmbătă dimineață a părăsit Capitala delegația din Republica Federală Nigeria, condusă de dr. Bukar Shaib, președintele Consiliului pentru Știință și Tehnologie și ministru federal adjunct la Ministerul Federal al Agriculturii și Resurselor Naturale, care a făcut o vizită în țara noastră la invitația președintelui Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, prof. Ioan Ursu.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația nigeriană a fost salutată de Octavian Groza, prim-vicepre- ședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, și de alte persoane oficiale.Au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei Republicii Federale Nigeria la București.

COPIII NOȘTRI
(Urmare din pag. I)trie și de partid, al , micilor responsabilități de azi ce-i revin fiecărui fiu al României, pînă la marile responsabilități de mai tirziu, din tinerețe și maturitate. A- cestei cauze — sădirea in sufletele copiilor noștri a celor mai înflăcărate sentimente de patriotism. cultivarea celor mai nobile idealuri care să le anime viața, respectul și dragostea față de muncă — își consacră menirea milioane de părinți și sute de mii de educatori, învățători. profesori. în e- xercitarea deplină, cu devotament și abnegație a acestei meniri rezidă majora noastră responsabilitate față de generațiile viitoare. Pe plan internațional, Ziua copilului este consacrată apărării celor mai tinere vlăstare ale umanității. Apărarea de spectrul războiului — 13 milioane de copii

uciși în timpul ultimului război mondial — apărarea de inechitate, de frustrarea posibilităților care trebuie să le fie tuturor egale și deplin accesibile, apărarea de a- tentatele împotriva condiției umane prin asuprire și exploatare, apărarea dreptului lor la libertate, la năzuințele către o lume mai dreaptă și mai bună. Iar o lume mal bună și mai dreaptă înseamnă implicit șt apărarea materială și morală a copilului. în exercitarea acestei a- părări rezidă responsabilitatea Întregii o- meniri față de propriul ei viitor. Zeci si sute de milioane de copii de pe o bună parte a globului pă- mintesc au nevoie de o astfel de apărare, de crearea lementare de tare, de învățămînt și educație, de propășire umană.Sînt Idei pentru a căfw concretizare militează cu neabătută
condițiilor e- dezvol-

consecvență, în tul unui înalt nism, al unei responsabilități de destinele omenirii, partidul și statul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui neobosită activitate pe plan internațional reprezintă o contribuție de preț a României socialiste la rezolvarea problemei vitale a omenirii: asigurarea viitorului umanității.„Copiilor — memoria întregii planete 1“ — se exclamă adeseori, ințelegindu-se prin aceasta că lor trebuie să le fie transmisă întreaga experiență a omenirii pentru a fi înarmați cu tot ceea ce înțelepciunea a tezaurizat mai bun, în lupta pentru cucerirea adevăratei condiții umane. Apărarea lor înseamnă a- părarea acestei memorii și. în primul rind, a năzuințelor o- menirii, a încrederii sale într-o viață cu adevărat omenească.

i . iiIn zilele de 30 și 31 mal a avut Ioc in Capitală adunarea activului U.T.C. din armată, consacrată dezbaterii sarcinilor ce revin organelor și oiganiza- țiilor de tineret pentru traducerea in viață a hotăririlor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român privind educarea comunistă, revoluționară a tinerilor militari, în scopul formării și dezvoltării responsabilității acestora pentru obținerea de rezultate foarte bune la toate categoriile de pregătire și* respectarea neabătută a normelor vieții ostășești, ale eticii și echității socialiste.într-o atmosferă de puternic entuziasm, cei prezenți au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu.
★Sîmbătă seara a sosit la București Gaspard E. Karenzo, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Burundi in Republica Socialistă România.
★Sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, la Galeriile de artă din Timișoara a avut loc sîmbătă vernisajul expoziției „Leopoldo Mendez și gravura mexicană contemporană", manifestare artistică ce se înscrie în cadrul bunelor relații statornicite intre România și Mexic.La vernisaj au participat reprezen- ’ tanti ai municipalității, oameni de artă și cultură, membri ai filialei locale a Uniunii artiștilor plastici, un numeros public. (Agerpres)

Dominat de piscurile înzăpezite ale vulcanilor Popocatepetl și Ixtac- cihuatl — coloși— Ciudad de veche capitală merican, vatră civilizații, captivează prin chipul său policrom, în care mozaicurile vechilor clădiri se suprapun oțelului și sticlei edificiilor moderne, prin dinamismul peisajului citadin. De-a lungul marilor bulevarde — altădată canale lacustre ale Tenochtitlanuluî, inima imperiului aztec — circulația fierbe pînă la ore tîrzii, cu deosebire pe artera Paseo de Ia Reforma, punctată de statuile unor ilustre figuri ale trecutului. între ele se detașează cea a ultimului împărat aztec, Cuauthâmoc, care a preferat să moară sub tortură decît să destăi- nuîe locul unde se afla tezaurul imperiului. Chipul său plin de bărbăție are azi valoare de simbol al eroismului și jertfei. întîiul simbol din lunga serie ce a modelat firea și virtuțile civice ale mexicanilor, grație cărora au putut traversa atîtea vremi de cumpănă, atîtea încercări ale unei istorii prin excelentă zbuciumate. Suli acest aspect și făcînd abstracție de cronologie, din frămîri- tarea veacurilor se degajă, parcă, o similitudine a destinelor între Alti- planui mexican și Carpați.Ca dimensiuni, Ciudad de Mexico a întrecut de mult toate previziunile urbaniștilor, măsurîndu-se în America Latină doar cu alț! doi giganti— Buenos Aires și Sâo Paulo. Dacă nu se mai știe exact care din ei deține primatul la ora actuală, se percepe in schimb lesne fizionomia de neconfundat a capitalei mexicane, închegată, poate înainte de orice, din sudarea originală a straturilor succesive de civilizații, din integrarea lor organică și capacitatea mereu renovată de a încorpora elementele unui prezent aflat sub semnul tehnicii. La Universitatea Națională, cea mai veche de pe continentul american — alături de San Marcos din Lima — peste 80 000 de studenți populează un complex de edificii ultramoderne și de singulară frumusețe, unele din ele acoperite cu picturi murale, opere ale celor mai de seamă artiști naționali, virfuri ale muralismului mondial, cum ar fi Siqueiros și Diego Rivera.Nu numai capitala, ci întreaga țară expune o mare diversitate de fațete. Dacă, în genere, naturii nu i s-ar putea imputa aici zgîrcenie, distribuirea darurilor ei nu s-a prea potrivit cu nevoile unui progres ordonat, ingreunînd soluționarea multor probleme.Deși trei cincimi din populație o formează țărănimea, doar 14 la sută din pămint este apt pentru agricultură, fiindcă cea mai mare parte a teritoriului e ocupată de munți, iar ploile se distribuie prea nepotrivit cu necesitățile oamenilor. Desigur, pe măsura introducerii irigațiilor și a mecanizării în generai, suprafața cultivată se extinde, dar sporurile cer un volum de investiții comparativ mai mare decit in alte părți.Mult mai generos s-a arătat subsolul cu marile sale rezerve minerale, pentru a căror punere în valoare se desfășoară ample acțiuni. Este cazul zăcămintelor cuprifere din regiunea La Verde, statul Michoacan, al celor de rocă fosforică din Baja California (estimate la 3 miliarde tone), de uraniu in Durango, ca și al rezervelor de țiței recent descoperite in statele Tabasco și Chiapas (circa 20 miliarde barili

de peste 5 200 metri Mexico, cea mai a continentului a- a unei străvechi
de petrol de calitate superioară), care, după aprecierile oficiale, vor plasa Mexicul pe unul din locurile de frunte In ierarhia mondială a petrolului. Crește, în ritm rapid, extracția de plumb, cadmiu, argint, cositor. fier și altele, ceea ce a permfs ca, Intr-un singur an, sectorul minereurilor să-și dubleze dfsponibili- tătile pentru export.Dar, mai presus de toate, bogățiile subsolului servesc ca bază solidă industriei prelucrătoare naționale. Dintr-o tară lipsită practic de siderurgie, Mexicul a ajuns ca anul trecut să producă 5.2 milioane tone de oțel — locul al doflea în America Latină, după Brazilia — far complexul siderurgic din Las Truchas ar urma să livreze în etapa finală zece milioane tone de laminate pe an. în mulțimea obiectivelor proiectate figurează o mare uzină de mașini- unelte la San Luis Potosî. un combinat cuprifer la Sonora (140 000 tone pe an), numeroase întreprinderi destinate extragerii și tratării apei po-
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tabile, ce vor funcționa eu ajutorul energiei solare. Se adaugă uzine electrice, ale construcției de masinî, ale industriei textile, chimiei, petrochimiei, industriei alimentare și altele. în general, industriei mexicane ii revine acum aproximativ un sfert din valoarea produsului național.Tinînd seamă de problemele mari ce se pun țărilor în curs de dezvoltare, handicapate în multe privințe de moștenirea grea a trecutului. Mexicul modern se prezintă ca o yfeusftă. în ultimul deceniu, produsul national brut aproape s-a dublat, producția industrială a sporit de peste două ori, iar cea agricolă tinde să se apropie de ritmurile industriei — deși nu e mai puțin adevărat că jumătate din populație beneficiază doar de 15 Ia sută din venitul național. în regiuni unde odinioară unica activitate era cultivarea pămîntului sterp au apărut întreprinderi industriale, dintre care unele nu numai că aprovizionează piața locală, dar șî-au cîștigat renume și peste hotare.Dintre explicațiile date ansamblului de realizări, două sînt socotite de primă importanță : stabilitatea politică (de circa patru decenii se petrece aici o succesiune ordonată de guverne, toate alcătuite de Partidul Revoluționar Instituțional, care înainte de 1946 se numea Partidul Revoluției Mexicane) șl faptul că statul controlează ramuri de bază ale economiei : petrol, transport, energie.O suită de măsuri adoptate de actualul guvern urmăresc extinderea controlului național in sectoare unde mai este prezent capitalul monopolist străin și, totodată, de impulsionare a procesului de diversificare industrială. în același timp, planul național de construire a unor obiective economice în zonele rurale are drept scop să diminueze afluența populației către marile orașe și să reducă, treptat, decalajul în dezvoltarea diverselor regiuni. Reforma fiscală, concepută de autorități ca mijloc de distribuire mai echitabilă • veniturilor, alături de planul de

construire a 100 000 locuințe populare, vin să se adauge ca pîrghii ale unor restructurări de ordin social.Preponderența Partidului Revoluționar Instituțional In viața politică a tării, inclusiv majoritatea substanțială de care dispune în ambele camere ale parlamentului, nu înseamnă absența altor partide. Mai mult chiar, spectrul formațiilor politice s-a lărgit recent prin crearea Partidului Socialist al Oamenilor Muncii, cuprinzînd în special agricultori și muncitori. Este vorba de a doua formație politică de stingă care se constituie în Mexic începtnd din septembrie trecut, cînd a luat ființă Partidul Mexican al Oamenilor Muncit. în același timp, Partidul Comunist din Mexic, care joacă un rol tot mai activ în viața politică a țării, și alte trei grupări de stingă au hotărît recent să-și unifice eforturile in vederea alegerilor prezidențiale din iulie 1976.Prin activitatea sa pozitivă în direcția reformulărli relațiilor inter- americane — fiind, de pildă, singura țară care a refuzat să se alăture blocadei impuse de S.U.A. împotriva Cubei — prin pozițiile exprimate In forurile internaționale, îndeosebi în problemele dezvoltării, Mexicul și-a cîștigat un binemeritat prestigiu pe plan internațional. Actualul președinte, Luis Echeverria Alvarez, a fost, între altele, inițiatorul Cartei drepturilor și obligațiilor economice ale statelor, document adoptat la ultima sesiune a Adunării Generale a O.N.U. Președintele Echeverria susține, totodată, necesitatea întemeierii relațiilor dintre state pe principiile legalității și moralei internaționale, subliniind rolul ce revine țărilor în curs de dezvoltare, țărilor nealiniate în afirmarea și consolidarea acestor principii, pericolul pe care îl prezintă tendința Imperialistă de a „margina- liza" țărjle amintite, de a le îndepărta de la sotuționarea problemelor vieții internaționale.Relațiile româno-mexicane datează din 1935, cînd România a deschis 
o legație permanentă la Ciudad de Mexico. Reluate în 1973, Ia nivel de ambasadă, relațiile diplomatice și dr colaborare cunosc un curs ascendent. intemeindu-se pe respectarea principiilor independentei și suveranității naționale, neamestecului In treburile interne, egalității in drepturi și avantajului reciproc, pe dorința celor două țări, apropiate prin afinități de limbă si cultură, de a promova o strînsă conlucrare pe multiple planuri.Apropiata vizită în Mexic a președintelui României, Nicolae Ceaușescu. este apreciată în cercurile largi ale opiniei publice de aci ca o remarcabilă contribuție la adlncirea colaborării între cele două țări. Indiferent de interlocutorii cu care ln- firipi în aceste zile în capitala mexicană o discuție, și asemenea discuții se Înfiripă extrem de lesne cînd se află că ești român — reprezentanți al vieții politice și obștești, ai sectoarelor culturale și artistice, colegi de breaslă — concluzia care se desprinde este invariabil aceeași : dialogul la nivel înalt româno-mexîcan va însemna o nouă confirmare a faptului că tn lumea de azi distanțele geografice șt deosebirile de o- rlnduire încetează să mal fie o piedică în calea unor țări animate de dorința de a conlucra In interesul reciproc și al progresului în lume.
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In campionatul european de fotbal interțări BOX t încep reuniunile 
pentru cele 11 centuri 

continentale

AZI, ROMÂNIA-SCOTIAspirî- uma- mari față Astăzi, in campionatul european de fotbal interțări — grupa a IV-a — se va desfășura, pe stadionul „23 Au- gust“ din Bpcurești, partida dintre echipele reprezentative ale României și Scoției. Pină în prezent, pe primul loc in clasamentul grupei a IV-a se află echipa Spaniei cu 6 puncte din 4 meciuri (golaveraj 6—4). Pe locul secund, cu 4 puncte, însă din numai 3 meciuri, se situează reprezentativa noastră, care se bucură și de up golaveraj foarte bun (7—2). Echipa Scoției ocupă locul al treilea, cu un singur punct din 2 meciuri și cu un golaveraj pasiv (2—3).Echipa reprezentativă a României, care s-a pregătit cu seriozitate și ambiție spre a-și fructifica pe deplin șansele în această importantă partidă ce o joacă pe stadionul propriu din București, în fața zecilor de mii de

susținători, va avea următoarea alcătuire : RADUCANU — CHERAN, SĂTMAREANU II, G. SANDU, AN- GIIELINI — DINU, DUMITRU, GEORGESCU — CRIȘAN, DOBRIN, LUCESCU. Jucători de rezervă vor fi : IORGULESCU, SAMEȘ, BĂLĂCI, KUN, IOKDANESCU și MARCU.Echipa Scoției va fi compusă probabil din următorii jucători : KENNEDY (BROWN) — JARDINE, MUNRO, MCQUEEN, MCGRAIN - CONN, DALGLISH, RIOCH DOUGALL,Rezerve :JACKSON, SON.Meciul va condusă decui va începe la ora 17,30 și va fi transmis la radio și televiziune.

MAC PARLANE, DUNCAN. COOKE, MACCARI, HUTCHISON, ROBIN-fi arbitrat de o brigadă E. DILEK (Turcia). Jo-

VARȘOVIA 31 — (De Ia trimisul Agerpres, Paul Ochialbi) : Pe ringul arenei „Ronda" din orașul polonez Katowice începe astăzi,I iunie, cea de-a XXI-a ediție a campionatelor europene de box, eveniment sportiv așteptat cu viu interes. Reuniunile, cite două pe zi, se vor desfășura pină vineri, urrnfnd ca simbătă să fie zi de repaus. Finalele vor avea loc duminică, 8 iunie, dimineața.La Katowice au sosit numeroase delegații sportive, printre care și cea a României, care are In frunte pe campionii europeni de la Belgrad Constantin Gruiescu (muscă) și Si- mion Cuțov (semiușoară).Astăzi. în prima gală a Campionatelor, Remus Cosma II va întîlni pe Antonio Caii (Italia). în reuniunea de seară, Gruiescu va boxa cu Low- less (Scoția), iar Ciochină cu Schaeffer (R.F.G.). Luni, 2 iunie. ChipirogII va întîlni pe Lemeșev (U.R.S.S.), Tone pe Rodriguez (Spania) și Sil- berman pe Cooney (Scoția).
La „tineret", România-Scoția 1-2

GIMNASTICA: întrecerile de 
la BernaPe stadionul „1 Mai“ din Pitești, în fața a peste 12 000 de spectatori, s-a disputat ieri meciul de fotbal dintre echipete de tineret (jucători pînă la 23 de ani) ale României și Scoției. Partida s-a încheiat cu scorul de 2—1 (1—0) în favoarea oaspeților.Scorul a fost deschis de Young (min. 34), Beldeanu a egalat in mi-

nutul 65, iar Pettigrew iul victoriei in minutulArbitrul A. Ivănov , ,condus următoarele formații : România : Moraru — Zamfir, Grigoraș, Marin, Hajnal — Dumitriu IV (Mul- țescu), Boldni, Beldeanu — Troi, Radu II, M. Răducanu.Scoția : Rough, Smith II, Young, MacCluskey, Houston I, Conn, Nar- cy, Craig, Pettigrew, Pearson, Gray.

a marcat go- 74.(U.R.S.S.) a La Berna au Început ieri campionatele europene masculine de gimnastică. Titlul continental la individual compus a revenit concurentului sovietic Nikolai Andrianov, cu 57.90 puncte. Gimnastul român Dan Gre- cu. clasat pe locul 6 cu 56,60 puncte, a obținut la inele cea mai mare notă din concurs (9,80). Astăzi se desfă- foară concursul special pe aparate.

Concursul atletic 
organizat de ziarul 

„Pravda14Cunoscuta stațiune cu dulce subtropical, aleasă de gazde pregătirea atleților Uniunii Sovietice în vederea Olimpiadei, a cunoscut afluența performerilor la Concursul internațional organizat aici de ziarul „Pravda", organ al C.C. al P.C.U.S.Aproape fiecare din cele 32 de probe atletice a oferit ceva interesant. La 200 m, multiplul campion continental și olimpic Valeri Borzov a învins abia la fotografie (21 sec.) în fața mai tînărului campion Alexandr Jidkih. La 100 m garduri, marea favorită — campioana europeană Meta Antenen (Elveția) — a suferit o Întindere musculară încă din primele serii, lăsînd Llubei Kononova bucuria victoriei (13,1 sec.). La ciocan s-au prezentat șase mari campioni : Phakadze (recent recordman al Uniunii Sovietice), Spiridonov (fostul recordman), Hmeletzki (medaliat eu argint la Miinchen), Dmitrenko, Bondarciuk și Ciumak. A cîștigat... al șaptelea : Alexei Maliu- kov (72.40 m) ! La Înălțime bărbați, de asemenea, a fost prezent un pluton de elită — Sapka, Xolisov, A- bramov, Grigoriev, Seniuko și Bu- dalov. A învins grecul Dimitrios Patronls (2.21 m).Prin numărul de participanți, prin rezultatele obținute, prin întreaga ambianță, cea de-a VIII-a ediție a concursului atletic internațional organizat de ziarul „Pravda" a fost Încununată de succes.
Gheorqhe MITROI

Soci, climat pentru
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Republicii Socialiste România,
Manea Mănescu, în R. P. Bulgaria

PRIMIRE IA TOVARĂȘUL TODOR JIVKOV, PRIM - SECRETAR AL C.C. Al P.C. BULGAR,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT Al R. P. BULGARIA
SOFIA 31 — Corespondentul A- gerpres transmite : Sîmbătă, 31 mai, tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a fost primit de tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria.La primire a participat Stanko Todorov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria.Cu acest prilej, tovarășul Manea Mănescu a transmis din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un salut călduros, urări de sănătate și fericire tovarășului Todor Jivkov, iar poporului frate bulgar urarea de a obține noi și tot mai importante realizări în construcția societății socialiste dezvoltate.Mulțumind călduros pentru mesajul primit, tovarășul Todor Jivkov a
Sîmbătă, 31 mai, s-au încheiat la Sofia convorbirile oficiale dintre tovarășii Manea Mănescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și Stanko Todorov, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria.Cu acest prilej, cei doi șefi de guverne au semnat protocolul cuprin-
Sîmbătă după-amiază, tovarășul Manea Mănescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a oferit o recepție în cinstea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, Stanko Todorov.

COMUNICAT COMUNPrimul ministru al Guvernului Republicii Soclațlste România, Manea Mănescu, “A efectuat 6 vizită de prietenie în Republica Populară Bulgaria, în zilele de 30 și 31 mai 1975, la invitația președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, Stanko Todorov.Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România a fost primit de Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria. In cadrul întrevederii. desfășurată într-o atmosferă caldă, prietenească, tovarășul Todor Jivkov a apreciat pozitiv convorbirile dintre șefii celor două guverne în legătură cu îndeplinirea sarcinilor decurgînd din întîlnirea avută cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, în luna februarie 1975, la București.în timpul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească de lucru, de stimă și înțelegere reciprocă, șefii celor două guverne au examinat pe larg sarcinile stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și de tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, privind promovarea unei largi colaborări e- conomice și tehnico-științifice bilaterale, precum și sarcinile decurgînd din protocolul încheiat în luna octombrie 1974, cu prilejul vizitei oficiale de prietenie în România a președintelui Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria.S-a constatat că prietenia și colaborarea fructuoasă dintre Republica Socialistă . România și Republica Populară Bulgaria se întăresc și se dezvoltă continuu pe baza internaționalismului socialist, în conformitate cu Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre
Pe aeroportul orașului Sofia, împodobit cu drapelele de stat ale celor două țări, tovarășul Manea Mănescu a fost salutat, la plecare, de tovarășii Stanko Todorov, Jivko Jivkov, Gheorghi Iordanov și de alte persoane oficiale bulgare.Au fost prezenți Trofin Simedrea, 

rugat pe oaspete să transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un cordial salut frățesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, împreună cu urarea adresată poporului român de a obține noi succese pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate.în timpul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie tovărășească, cei doi șefi de guverne l-au informat pe tovarășul Todor Jivkov asupra convorbirilor avute.Tovarășul Todor Jivkăv a apreciat pozitiv activitatea celor doi prim- miniștri și a exprimat satisfacția pentru evoluția mereu ascendentă a relațiilor de prietenie, colaborare și cooperare dintre cele două partide, țări și popoare.Tovarășul Todor Jivkov a oferit, apoi, un dejun în onoarea primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu.Au luat parte tovarășii Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pre- 
încheierea convorbirilorzînd măsuri concrete pentru îndeplinirea hotărîrilor adoptate de conducătorii de partid și de stat ai celor două țări in vederea extinderii cooperării economic^ și tehnico-științi- fice româno-bulgare.

★în cursul dimineții, tovarășul Manea Mănescu. însoțit de tovarășul Stanko Todorov, a vizita Uzina de
R E C E P Ț IAu luat parte Jivko Jivkov, Vasil Țanov, ministrul transporturilor, Pe- tăr Danailov, ministrul energeticii, Gheorghi Iordanov, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Sofia, Ivan Abagiev și alte persoane oficiale bulgare.

cele două țări, in interesul popoarelor român și bulgar, al unității sistemului mondial socialist, al păcii și securității în Balcani, în Europa și în lume.Primul ministru Manea Mănescu și președintele Consiliului de Miniștri Stanko Todorov au evidențiat, și cu acest prilej, marea importanță a întilnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, pentru dezvoltarea continuă a relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, pentru prietenia și colaborarea lor multilaterală cu Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste frățești.în timpul convorbirilor s-a subliniat cu satisfacție că sarcinile care decurg din întilnirile la cel mai înalt nivel se îndeplinesc cu succes. O creștere importantă a cunoscut colaborarea economică pe baza avantajului reciproc și în spiritul „Programului complex al adîncirii și perfecționării în continuare a colaborării și dezvoltării integrării economice socialiste a țărilor membre ale C.A.E.R.“. în ritmuri rapide crește schimbul reciproc de mărfuri. S-au obținut progrese în domeniul specializării și cooperării în producție.A fost apreciată pozitiv activitatea Comisiei româno-bulgare de colaborare economică și tehnico-științifică și activitatea desfășurată de organele centrale de planificare pentru coordonarea planurilor de dezvoltare a economiilor naționale ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Bulgaria pe perioada 1976— 1980.Părțile apreciază pozitiv rezultatele obținute în cadrul întilnirilor miniștrilor, adjuncților de miniștri și reprezentanților unor centrale in
Plecarea din Sofiaambasadorul României la Sofia, Ivan Abagiev, ambasadorul Bulgariei la București, membri ai Ambasadei române la Sofia.Pe aeroport a fost aliniată o gardă de onoare în cinstea înaltului oaspete român. în timpul ceremoniei au fost intonate imnurile de stat ale României și Bulgariei.

ședințele părții române !n Comisia mixtă guvernamentală româno-bul- gară, Ion Șt. Ion, secretar general al guvernului român, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Trofin Simedrea, ambasadorul României la Sofia.Au participat tovarășii Stanko Todorov, Jivko Jivkov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții bulgare în comisia mixtă, Andon Traikov, prim-ad- junct al ministrului afacerilor externe,' Ivan Abagiev, ambasadorul Bulgariei la București.în timpul dejunului, tovarășul Todor Jivkov a toastat în sănătatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, expri- mîndu-și, totodată, bucuria că relațiile de colaborare și cooperare se dezvoltă cu succes.La rîndul său, tovarășul Manea Mănescu a toastat în sănătatea tovarășului Todor Jivkov, pentru prietenia și colaborarea tot mai fructuoasă dintre partidele, țările și popoarele noastre frățești.
oficialeaparate pentru curenți slabi din Sofia, una dintre cele mai mari uzine ale Uniunii economice de stat „Res- prom“, din cadrul Ministerului Electronicii și Electrotehnicii al Bulgariei.La uzină, tovarășul Manea Mănescu a fost întîmpinaț de Iordan Mlade- nov. ministrul bulgar al electronicii și electrotehnicii.
EAu participat tovarășii Leonte Răutu, Ion. St. Ion, Constantin Oancea, Trofin Simedrea, membri ai delegației române.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

dustriale, în vederea extinderii colaborării în domeniile energiei electrice, construcțiilor de mașini, electronicii și electrotehnicii. metalurgiei, chimiei, agriculturii și industriei alimentare, transporturilor, comerțului exterior și turismului. Au fost semnate convențiile de specializare în producția de componente electronice și medicamente, înțelegerea de colaborare tehnico-științifică în domeniul energiei electrice și înțelegerea de colaborare în domeniul turismului pe perioada 1976—1980.Au fost convenite măsuri pentru încheierea proiectării și pregătirii construcției in comun a Complexului hidrotehnic Turnu-Măgurele—Nikopol, pentru cooperarea în realizarea utilajelor destinate acestui obiectiv și pentru transportul de energie electrică din U.R.S.S. în R.P. Bulgaria prin sistemul electroenergetic al Republicii Socialiste România. S-a convenit proiectul de convenție privind realizarea în comun a unei întreprinderi constructoare de mașini în zona Giurgiu-Ruse.Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România și președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria au adoptat un protocol cuprinzînd măsuri concrete in vederea dezvoltării în continuare a cooperării și specializării economice și tehnico-științifice dintre cele două țări.Șefii celor două guverne și-au exprimat satisfacția în legătură cu rezultatele convorbirilor purtate și convingerea că acestea vor contribui la adîncirea în continuare a prieteniei și colaborării frățești dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria.Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, l-a invitat pe președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, Stanko Todorov, să efectueze o vizită de prietenie în Republica Socialistă România. Invitația a fost acceptată cu mulțumire.
La sosirea la București, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți Emil Drăgănescu, Angelo Miculescu, vice- prim-miniștri ai guvernului. George Macovescu, ministrul afacerilor externe, alți membri ai guvernului.Au fost de față reprezentanți al Ambasadei Republicii Populare Bulgaria la București.

Sesiunea Consiliului economic 
româno-americanWASHINGTON 31 — Corespondentul nostru transmite : La Washington au luat sfîrșit lucrările celei de-a II-a sesiuni a Consiliului economic româno-american. Pe marginea celor șase puncte ale ordinii de zi a sesiunii au luat cuvîntul Va- sile Voloșeniuc. președintele părții române a consiliului, Gabriel Hauge, președintele părții americane, William Casey, președintele Băncii de Export-Import a Statelor Unite, reprezentanți a numeroase firme comerciale, industriale și bancare.Comunicatul comun relevă că, în- trucît Acordul comercial româno- american se află în prezent în discuția Congresului, întrunirea a avut loc într-un moment crucial pentru relațiile dintre cele două țări. Acest fapt a fost subliniat în mesajul adresat consiliului de președintele S.U.A., Gerald Ford, în alocuțiunile rostite de vicepreședintele Nelson Rockefeller și ministrul comerțului, Rogers Morton, la întîlnirea cu membrii consiliului. ■Consiliul și-a concentrat discuțiile asupra căilor concrete pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor economice dintre cele două țări, precum și asupra modalităților de diminuare a barierelor tarifare și a altor obstacole din calea schimburilor comerciale și a cooperării bilaterale.Discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială și într-un spirit prietenesc și constructiv și au fost marcate de o puternică dorință de a stabili o bază din ce în ce mai solidă pentru înțelegerea reciprocă între întreprinderi și organizații economice din ambele țări.

0 declarație a P. C. 
din EcuadorQUITO 31 (Agerpres). — Partidul Comunist din Ecuador a dat publicității o declarație în care condamnă politica promovată de consorțiul nord-american „Texaco Gulf“ împotriva intereselor naționale ale Ecuadorului. Documentul relevă că prin suspendarea, pentru a doua oară, în acest an, de către companie a exporturilor de petrol, statul ecuado- rian a pierdut o cotă importantă de venituri, interesele economice ale țării fiind periclitate. în acest context, declarația P.C. din Ecuador arată că organizațiile muncitorești și de masă din țară se pronunță hotărît pentru adîncirea procesului de trecere în patrimoniul statului a exploatării și valorificării rezervelor naturale și adoptarea de măsuri eficiente care să ducă, în final, Ia naționalizarea completă și neîntîrziată a bogățiilor țării. în special a petrolului ecua- dorian.

Activitate intensă 
la bordul stației orbitale 

„Saliut-4“MOSCOVA 31 (Agerpres). — Sîmbătă la ora 10 (ora Bucureștiului) a început cea de-a șaptea zi de lucru a cosmonauților Piotr Klimuk și Vitali Sevastianov la bordul stației orbitale „Saliut-4“. Cu ajutorul unei aparaturi complexe au fost efectuate măsurători ale atmosferei și suprafeței terestre. Au fost fotografiate regiuni ale părții europene a teritoriului U.R.S.S., Caucaz și nordul Ka- zahstanului în scopul rezolvării unor probleme de fizică a atmosferei, de meteorologie, cercetări ale resurselor naturale.în cursul zilei de lucru, cosmonau- ții au făcut măsurători ale compoziției chimice și de izotopi ale radiațiilor cosmice. în cadrul experiențelor tehnice s-a pus în funcțiune sistemul de regenerare a apei din umiditatea atmosferică condensată. în noaptea de 30 mai au continuat la sol experiențele cu sistemul laser al stației orbitale ,Saliut-4“. -Starea sănătății cosmonauților Klimuk și Sevastianov este bună.
Sesiune științifică 

la DubnaMOSCOVA 31 (Agerpres). — Corespondentul nostru transmite : La Dubna s-au desfășurat lucrările celei de-a XXXVIII-a sesiuni a Consiliului științific al Institutului unificat de cercetări nucleare, la care au luat parte reprezentanți din zece țări.Din țara noastră, la sesiune au participat acad. prof. Șerban Țițeica, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România, prof. Dăni- lă Barb, adjunct al directorului Institutului de fizică nucleară, și D. Drăghicescu — membri în Consiliul științific.Au fost examinate planurile tematice de cercetări științifice, de colaborare științifică internațională a laboratoarelor institutului pe anul viitor, precum și alte probleme.

Participanții români și cei americani împărtășesc dorința de a continua în ambele sensuri dezvoltarea din ultimii ani în comerțul româno- american. în acest scop, membrii consiliului au sprijinit puternic acordul comercial, recent semnat de guvernele celor două țări, și în principal tratamentul nediscriminatoriu (clauza națiunii celei mai favorizate) în probleme afectînd relațiile comerciale și care reprezintă o parte a. acordului. Ei au cerut reluarea finanțărilor Băncii de Export-Import a S.U.A. pentri^ România, care a jucat un rol de catalizator în dezvoltarea favorabilă a balanței comerciale a Statelor Unite cu România.Ei au exprimat convingerea că intrarea în vigoare a acordului reprezintă o condiție majoră nu numai pentru o dezvoltare ulterioară a relațiilor economice între România și S.U.A.. dar și pentru menținerea și dezvoltarea întregului ansamblu al relațiilor constructive create între popoarele celor două țări în decursul ultimului deceniu. De asemenea, ei au apreciat că aplicarea imediată a acestui acord va da' noi dimensiuni perspectivelor relațiilor lor economice.
Pentru încetarea cursei înarmărilor 

nucleare
La Geneva au luat sfîrșit lucrările Conferinței pentru examinarea 
modului de aplicare a Tratatului de neproliferare a armelor 

nucleareGENEVA 31 (Agerpres). — La Geneva s-au încheiat lucrările Conferinței pentru examinarea modului de aplicare a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare, la care au luat parte delegații din 55 de state părți la tratat. Au participat, de asemenea, în calitate de observatori, delegați din zece țări semnatare ale tratatului. Din partea țării noastre, la lucrările conferinței a participat o delegație condusă de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.La încheierea lucrărilor conferinței a fost adoptată o declarație finală, care reafirmă principiile tratatului de neproliferare și stabilește, totodată, direcțiile în care trebuie să se acționeze pentru transpunerea în viață a obligațiilor din tratat referitoare la • măsuri concrete de dezarmare nucleară, folosirea în scopuri pașnice a energiei nucleare, acordarea de garanții de securitate pentru statele neposesoare de arme nucleare.în preambulul documentului, conferința cere „încetarea cursei înarmărilor nucleare și adoptarea de măsuri eficace în vederea dezarmării nucleare și o cooperare largă în domeniul utilizărilor pașnice ale ener
Convorbirile președintelui Anwar Sadat 

in AustriaSALZBURG 31 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Anwar El Sadat, însoțit de cancelarul Austriei, Bruno Kreisky, a sosit, sîmbătă, la Salzburg, unde urmează să se întîl- nească — duminică și luni — cu președintele S.U.A., Gerald Ford. Anterior, președintele Sadat a făcut o vizită de o zi la Viena, unde a a- vut o întrevedere • cu președintele Austriei, Rudolf Kirchschlaeger, și a conferit cu cancelarul Kreisky, în special asupra unor probleme privind situația din Orientul Apropiat, precum și în chestiuni bilaterale.în cursul unei conferințe de presă organizate în capitala austriacă, președintele Sadat a declarat că E- giptul este dispus să examineze orice pas nou de natură să ducă la un progres practic în procesul realizării păcii. Menționînd că această chestiune va fi abordată la convorbirile pe care le va avea cu președintele Ford, el a relevat că a- cestea vor avea drept obiectiv „o redemarare a procesului de reglementare pașnică a conflictului israe- lo-arab și discutarea pașilor practici ce vor intensifica și accelera acest proces".
BRUXELLES

Întîlnirea primilor miniștri ai Greciei și TurcieiBRUXELLES 31 (Agerpres). — La Palatul Egmont, din Bruxelles, a avut loc, sîmbătă, o întîlnire între primul ministru al Greciei. Constantin Karamanlis, și primul ministru al Turciei, Suleyman Demirel, care au participat la reuniunea la nivel înalt a N.A.T.O. în urma întîlnirii — așteptată cu un viu interes datorită faptului că este prima convorbire dintre șefii guvernelor celor două țări de la izbucnirea crizei din Cipru, în vara anului trecut — a fost dat publicității un comunicat care evidențiază că cei doi premieri au căzut de acord asupra necesității ca problemele existente în prezent în relațiile greco-turce să fie soluționate pe cale pașnică, prin negocieri, iar în ce privește problema platformei continentale a Mării Egee — de

Încheierea lucrărilor sesiunii 
Adunării Mondiale a SănătățiiGENEVA 31 (Agerpres). — La Geneva s-au încheiat lucrările celei de-a XXVIII-a sesiuni a Adunării Mondiale a Sănătății. La lucrări a participat o delegație română, condusă de ministrul sănătății, prof. dr. Radu Păun.S-au dezbătut activitatea desfășurată de Organizația Mondială a Sănătății în perioada 1974—1975, programul de activitate pe anii 1976— 1977, bugetul organizației și primirea de noi membri în O.M.S.Delegația română a avut o participare activă la lucrările adunării, fiind coautoare la măi multe rezoluții legate de creșterea rolului O.M.S. și a eficientei activităților sale pe plan internațional pentru apărarea sănătății. Dintre acestea, menționăm intensificarea asistenței tehnice pentru țările în curs de dezvoltare, a cooperării internaționale în domeniul cancerului, al prevenirii și combaterii bolilor cronice degenerative (boli cardiovasculare, boli reumatice, diabet), dezvoltarea cercetării în domeniul producției și controlului medicamentelor. al combaterii bolilor infecțioase și al subnutriției, organizării serviciilor de sănătate publică și asistenței medicale în țările în I curs de dezvoltare.

giei atomice". Preambulul reafirmă, de asemenea, ideea potrivit căreia este esențial să se mențină în aplicarea tratatului „un echilibru acceptabil al responsabilităților și obligațiilor mutuale între toate statele părți la tratat, posesoare și neposesoare de arme nucleare".In partea dispozitivă, declarația stabilește măsuri concrete pentru aplicarea obligațiilor de tratat, între care : accelerarea negocierilor între țările posesoare de arme nucleare pentru încetarea cursei înarmărilor nucleare și dezarmarea nucleară, crearea de zone denuclearizate în diferite regiuni ale lumii, cooperarea largă pentru ca statele nenucleare să beneficieze de aplicațiile pașnice ale energiei atomice.Delegația română a participat activ la dezbaterile conferinței, expu- nînd în lumina documentelor Congresului al XI-lea al P.C.R. poziția țării noastre față de problemele dezarmării și aplicării obligațiilor înscrise în tratatul de neproliferare. Delegația română a prezentat propuneri concrete și documente de lucru în problemele dezarțnării, garanțiilor de securitate, Creării de zone denuclearizate și aplicațiilor pașnice ale energiei nucleare, care și-au găsit reflectare în declarația finală.

Anwar El Sadat a declarat ziariștilor că dorește să examineze cu președintele Ford „conștiințele eșecului misiunii lui Henry Kissinger în Orientul Apropiat și toate posibilitățile de reluare a lucrărilor Conferinței de pace de la Geneva. Pen-; tru noi — a subliniat el — nu e- xistă alternativă la conferința de la Geneva".Am depus maximum de eforturi în favoarea păcii, chiar și după e- șecul misiunii lui Kissinger — a a- rătat Sadat. Vom redeschide Canalul Suez, am reînnoit pentru trei luni mandatul forțelor O.N.U. Acționăm și chiar luptăm prin mijloace pașnice pentru realizarea unei păci fondate pe justiție — a subliniat președintele Egiptului.
★Bruno Kreisky a declarat, după întîlnirea cu șeful statului egiptean, că Austria este gata să-și ofere bunele oficii dacă cele două părți vor cere acest lucru ; în acest context, ea ar putea să participe eventual la Conferința de la Geneva pentru pace în Orientul Apropiat, după cum a sugerat președintele Sadat, a precizat cancelarul austriac.

către Curtea Internațională de Justiție de la Haga.Cei doi prim-miniștri au fost de acord că trebuie depuse eforturi de ambele părți în direcția creării și menținerii unui climat bun în relațiile dintre Grecia și Turcia. Cei doi șefi de guvern au căzut de acord să sprijine negocierile intercomunitare cipriote de la Viena, care urmează să înceapă la 5 iunie.Primele reacții ale agențiilor de presă și reprezentanților celor două părți la comunicatul difuzat sîmbătă la Bruxelles sînt favorabile. Astfel, difuzînd textul comunicatului, a- genția Associated Press relevă că „s-a realizat un progres major în direcția soluționării disputelor dintre cele două țări".

Dl PRETUTINDENI
• VICTIME ALE TUTU

NULUI. *n fiecare an> tutunul omoară în Franța 37 000 de persoane — se arată într-o anchetă apărută recent în revista „L’Ex- press". Pe seama lui se pun, de asemenea, 95 la sută din cele 18 000 decese cauzate anual de cancerul căilor respiratorii, circa 2 milioane de bronșite cronice, emfizeme, arterite, fără a mai aminti de o serie de efecte secundare, ca diminuarea sensibilității senzoriale, plămîni parțial funcționali, pielea îngălbenită, țesuturi deshidratate ș.a. Yves de Givry, directorul Co- mitetului de luptă antitabacică din Franța, apreciază că cheltuielile medicale și sociale datorate tutunului sînt de trei ori mai ridicate decît beneficiul pe care îl aduce tutunul statului.
• DESCOPERIREA U- 

NUI ORAȘ INCAS. DuPă cum relatează ziarul „Daily Mail", în ediția sa de sîmbătă, doi exploratori britanici afirmă că au descoperit un oraș incaș — cel mai mare cunoscut pînă în prezent — în care se găsesc suficiente cantități de aur și o- biecte prețioase pentru a justifica legenda El Dorado-ului. David Davies, lector de antropologie la Universitatea din Londra, și Ross Salmon, comentator sportiv la televiziunea britanică, au declarat că nu consideră oportun să precizeze coordonatele geografice ale orașului, pentru a putea oferi arheologilor șansa de a-1 studia primii. Ei au menționat totuși că localitatea — cu o circumferință df 3,5 km și apărată de opt ziduri fortificate — se află în Bolivia, la întîlnirea Anzilor cu jungla amazoniană. Amplasarea ei dovedește că imperiul incaș se întindea cu mult mai departe spre est decît se credea pînă acum. Cei doi exploratori au adus cu ei din voiajul recent încheiat statuete și pepite de aur pentru a-și susține afirmațiile.
• PE SCURT DESPREStrăpungereaTUNELURI.munților și stîncilor nu este o cucerire a tehnicii moderne. Cu un mileniu înaintea epocii romanilor, etruscii au construit un tunel lung de 16 km, care, pînă în ziua de azi, aprovizionează orașul Bologna cu apă. în prezent, cînd la dispoziția specialiștilor stau tehnici și utilaje menite să faciliteze lucrările, construcția de tuneluri a atins performanțe spectaculoase. Cel mai lung tunel din lume — 82 km — se află în Africa de Sud, iar cel mai dificil din punct de vedere tehnic va fi tunelul subacvatic Seikan care, la 300 m sub nivelul apei, va uni insulele japoneze Honshu și Hokkaido. Pentru următorii 10 ani specialiștii anunță o „perioadă de vîrf" în construirea de tuneluri. După cum reiese diptr-un studiu întocmit de O.E.C.D., pînă în anul 1985 vor fi construite în lume tuneluri în lungime de nu mai puțin de un milion kilometri — efort ce va fi răsplătit din plin prin timpul cîștigat in urma scurtării drumurilor.
• A 500-A VICTORIE. Cetățeanul francez Georges Monneret, în vîrstă de 76 de ani, și-a văzut, după cum se spune, visul cu ochii. Recent, la o cursă de motociclete pentru veterani, care a avut loc la Le Mans, a repurtat cea de-a 500-a victorie din cariera sa. în 1964, federația franceză de specialitate i-a retras, din motive de vîrstă, dreptul de a concura. La data respectivă, palmaresul său indica 499 de victorii.
• ȘOCUL SALVATOR, în timp ce era călăuzit pe stradă de cîinele său, John Lawrence, un locuitor în vîrstă de 43 de ani din orașul britanic Maidstone, care își pierduse vederea cu patru ani în urmă, s-a lovit violent cu capul de un obstacol. în urma acestui șoc puternic, Lawrence și-a recăpătat brusc vederea, fără a suferi vreun traumatism ca rezultat al loviturii.
• ÎN CĂUTAREA U- 

NOR CIVILIZAȚII EX
TRATERESTRE, NASA- • inaugurat primul său experiment de comunicații cu laser. Telescopul de pe observatorul spațial „Copernicus", care evoluează în jurul Pămîntului, a fost orientat spre steaua Epsilon Eridani, aflată la distanță de 11 ani lumină, pentru a recepționa semnale laser în spectru ultraviolet cu o lungime de undă mai mică decît 180 miliarde dintr-un metru. De ce tocmai o asemenea lungime de undă ? Pentru că eventualele semnale emise de ființe inteligente extraterestre, pe această lungime de undă nu pot fi acoperite de radiațiile solare. Pe viitor urmează să fie cercetate, în același scop, sistemele solare Tau Ceti și Epsilon Indi.

agențiile de presă transmit:
0 seară culturală dedica

tă României8 avut loc In orașul Mons. Deputatul Robert Urbain, membru al Biroului Național al Partidului Socialist Belgian, a făcut o amplă expunere asupra României contemporane, a politicii sale externe, subliniind personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu. Conferința a fost urmată de prezentarea unor filme documentare românești.
Lucrările sesiunii Prezi

diului Consiliului Mondial 
al Păcii, consacrată celei de-a XXV-a aniversări a Apelului de la 

Stockholm pentru interzicerea armelor atomice, s-au deschis la Stockholm. La lucrări participă delegații din 60 de țări, precum și reprezentanți ai unor organizații internaționale. Din țara noastră, la lucrările sesiunii participă o delegație a Consiliului Național pentru Apărarea Păcii, condusă de Sanda Rangheț, membru al Consiliului Mondial al Păcii, secretar al Consiliului Național pentru Apărarea Păcii.
Volumul schimburilor co

merciale ale R. F. Germa
nia cu țările socialiste va crește, în acest an, ridicîndu-se la 16 miliarde mărci — a declarat mi

nistrul vest-german al economiei, Hans Friderichs. El a subliniat că numeroase firme industriale din R.F.G. sînt interesate în colaborarea cu țările socialiste, deoarece aceasta oferă posibilitatea încheierii „unor contracte pe termen lung, care au un efect stabilizator asupra dezvoltării economiei occidentale'*.
Președintele S.U.A., Ge* raid Ford, aflat la Madrid într-o vizită oficială de o zi, a avut o întrevedere cu șeful statului spaniol, generalul Francisco Franco. Au fost examinate relațiile dintre cele două țări, posibilitățile de cooperare în special în domeniul economic. Președintele Ford a avut o scurtă întîl- nire și cu succesorul desemnat al 

B S S 0 Bșefului statului, prințul Juan Carlos de Borbon.
La Cairo, Potrivit agenției M.E.N., Tribunalul Suprem pentru Securitatea Statului din R.A. Egipt a condamnat, sîmbătă, la moarte pe trei dintre cei 92 de inculpați în procesul complotului de la Academia tehnică-militară din aprilie 1974. Alți 30 inculpați au primit diverse pedepse privative de libertate, iar restul au fost achitați. M.E.N. adaugă că membrii acestui grup au fost acuzați de a fi uneltit răsturnarea regimului în R.A. Egipt.
GtOVă. Pers°nalul de întreținere la sol de pe aeroportul Heat- horow își continuă greva începută în urmă cu două zile. Greviștii revendică îmbunătățirea condițiilor de viață și muncă. Ca urmare, compania „British Airways" a hotărît suspendarea, luni, a tuturor zborurilor interne și continentale.

Deschiderea salonului 
internațional aeronautic 
și spațial de la Paris PARIS 31 Corespondentul nostru transmite : Vineri și-a deschis porțile cea de-a XXXI-a ediție a Salonului internațional aeronautic și spațial de la Le Bourget. La expoziția consacrată aparatelor de zbor participă peste 80 de firme din 17 țări.întreprinderea de construcții aeronautice — Brașov expune la această ediție, pentru prima dată, noi tipuri de avioane românești „IAR-823" — monomotor de turism cu patru locuri, planorul „IS-28 B — cu două locuri pentru antrenament și planorul cu un singur loc de performanță Is 29 — E 3.Aparatele realizate de inginerii și constructorii români se remarcă prin înalte calități tehnice, prin suplețe și siguranță în zbor, situîndu-se la nivelul tipurilor similare produse de firme de prestigiu din industria aeronautică.

Problema Namibiei 
in dezbaterea 

Consiliului de SecuritateNAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a început o nouă serie de dezbateri asupra Namibiei. După cum este cunoscut, la 30 mai 1975 a expirat termenul limită cind guvernul de la Pretoria trebuia să anunțe intenția de a se retrage din Namibia, conform rezoluției adoptate de consiliu în decembrie anul trecut.Președintele Comisiei O.N.U. pentru Namibia, Ruppiah Banda, ministrul afacerilor externe al Zâmbi ei, a cerut guvernului sud-african să a- sigure organizației S.W.A.P.O. libertate deplină de acțiune. Subliniind că dacă poporului din Namibia nu-i vor fi recunoscute drepturile, vorbitorul a arătat că acesta se va vgdea obligat să recurgă la luptă armată pentru eliberarea teritoriului său.

• CREȘTEREA COCO
ȘILOR CU COADĂ 
LUNGĂ are în Japonia o îndelungată tradiție, primele încrucișări în vederea obținerii lor datînd din secolul al XVII-lea. Acum, după 300 de ani, „onagadorii", cum se numesc acești cocoși ornamentali, se pot făli cu cozi de 10 metri ! Viața unor aseipenea păsări nu este deloc veselă. Pentru a nu-și periclita podoaba de pene, ele nu au voie să se deplaseze — toată viața lor, cu excepția scurtelor expuneri la concursuri sau demonstrații, scurgîndu-se în colivii strimte, cocoțate pe o stinghie și cu coada rulată cu grijă pe un bi- gudiu uriaș... Lungimea cozii crește pe măsură ce cocosul înaintează în vîrstă. Condițiile pentru atingerea baremului de 10 m sînt, așadar, longevitatea și. neapărat... un temperament liniștit, pentru a putea suporta viața sedentară !
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