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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a primit pe pictorul francez Jean Claude ChaurayTovarășul Nlcolae Ceaușescu, »e- cretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, luni după-amiază, pe pictorul francez Jean Claude Chauray, membru al Comitetului Director al Mișcării Radicalilor de Stingă din Franța, Împreună cu Janine Lucas, membră a Biroului Național al Mișcării, care fac o vizită in țara noastră, la invitația Consiliului Culturii și Educației Socialiste.La primire a participat tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste.

Exprimfnd șefului statului român Întreaga gratitudine pentru întrevederea acordată, oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut cordial din partea președintelui Mișcării Radicalilor de Stingă din Franța, Robert Fabre, împreună cu expresia dorinței ca relațiile de colaborare intre cele două partide să se dezvolte In continuare In mod ascendent.Pictorul francez a avut cuvinte de Înaltă apreciere asupra bogatelor tradiții artistice românești, a modului in care înflorește cultura nouă a României.Jean Claude Chauray a rugat pe

tovarășul Nicolae Ceaușescu să primească, in semn de omagiu, o lucrare a sa, relevind Înalta stimă șl considerație pe care le nutrește față de șeful statului român, față de activitatea sa laborioasă consacrată propășirii României socialiste, cauzei păcii, înțelegerii și colaborării Intra popoare.Mulțumind pentru mesajul transmis și pentru tabloul oferit, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete ca, la Înapoierea In patrie, să transmită un cordial salut președintelui Mișcării Radicalilor de Stingă din Franța, Robert Fabre, șl a urat artistului francez noi succese In creația sa viitoare.

ÎN PREAJMA
SECERIȘULUI

Cum sînt folosite aceste zile 
dinaintea intrării 

secerătoarelor in lanuri?Peste cîteva zile, In zonele din sudul și vestul țării va începe secerișul cerealelor păioase. La cooperativa agricolă din Vînju-Mare, județul Mehedinți, luni au fost recoltate primele hectare cu orz. Strîngerea la timp și fără pierderi a recoltei trebuie să preocupe îndeaproape organizațiile de partid, consiliile populare, direcțiile agricole, conducătorii tuturor unităților agricole de stat și cooperatiste, astfel încît nici un bob din noua recoltă să nu se risipească. Se știe că succesul campaniei de recoltare depinde de felul in care a- ceasta este pregătită, de calitatea reparațiilor efectuate la tractoare și mașini agricole, de asigurarea spațiilor de depozitare, de buna organizare * muncii in timpul secerișului.Pentru lucrările agricole de vară, unitățile agricole au primit In plus față de anul trecut 5 700 combine C-12 „Gloria". Ca urmare, circa 68 la sută din suprafața cultivată cu grîu și orz va fi recoltată cu acest tip de mașini de mare randament. Nu trebuie să se neglijeze insă repararea celorlalte mașini existente în dotarea unităților agricole. In I.A.S., de pildă, 87 la sută din combine și 91 Ia sută din presele de balotat paie sînt pregătite să intre în lanuri. în unele județe, printre care Ilfov, Dîmbovița, Prahova, Brăila, Teleorman, Iași, Bihor, pregătirea combinelor este aproape încheiată. Sînt însă și județe — Neamț. Cluj, Mureș, Tulcea, Arad, Mehedinți — unde reparațiile sînt întîrziate. Pregătirea mașinilor agricole trebuie impulsionată și In S.M.A., unde pînă la 1 iunie au fost reparate 95 la sută din combinele Gloria, 94 la sută din combinele C-l și C-3, 93 la sută din presele de balotat paie. Organizațiile de partid din județele Timiș, Satu-Mare, Iași, Sibiu, Suceava ș.a., unde reparațiile sînt rămase în urmă, trebuie să ia măsurile cuvenite pentru mobilizarea mecanizatorilor, a tuturor mecanicilor din ateliere, astfel încît restanțele să fie grabnic recuperate. Ținînd seama de data la care ne aflăm, cind de alt- fel. toate mașinile necesare recoltării cerealelor păioase trebuiau să fie gata să intre în lanuri, se Impune ca în citeva zile reparațiile să fie terminate. Numai așa programele de lucru întocmite în fiecare județ. In fiecare unitate vor putea fi respectate, astfel încît recoltele să fie strînse la termenele prevăzute și fără pierderi.în cadrul pregătirilor care se fac acum pentru buna desfășurare a recoltării cerealelor de vară, o atenție deosebită trebuie acordată asigurării spațiilor de depozitare. Din datele Centralei de valorificare a cerealelor rezultă că, pînă In prezent, în județele din sudul

țării, unde recoltările încep mai devreme, silozurile și magaziile au fost pregătite în proporție de peste 95 la sută, iar în celelalte județe — de 85—90 la sută. în multe județe, printre care Constanța, Dolj, Teleorman, Arad, Olt, Prahova, magaziile și silozurile sînt reparate, curățate și văruite, deci pot primi noua recoltă. întrucît după aprecierile de pînă acum se consideră că recolta de cereale va fi bună, este necesar ca pe unele șantiere să se impulsioneze ritmul de lucru, astfel încît noile spații de depozitare să fie date în folosință în cel mai scurt timp posibil. Or, la unele magazii aflate în construcție, Valea lui Mihai — Bihor, Bu- dești — Ilfov, Fusea — Dîmbovița, Corbu — Olt, Moftinu-Mic — Satu- Mare, Orăștie — Hunedoara, lucrările sînt întîrziate. Nu mai este timp de așteptat și, de aceea, acum, în aceste zile, trebuie luate măsuri hotărite în vederea impulsionării lucrărilor pe șantierele acestor o- biective.Buna desfășurare a lucrărilor a- gricole de vară impune o temeinică organizare a muncii. în această perioadă, in toate unitățile agricole se întocmesc planuri operative de lucru, pentru ca fiecare mecanizator, cooperator, specialist, cadru de conducere să cunoască precis sarcinile ce îi revin. Este necesar ca, în cadrul acestor planuri operative, să se coreleze volumul producției recoltate cu capacitatea mijloacelor de transport, precum și viteza de lucru a preselor de balotat paie, a mijloacelor de eliberare și pregătire a terenului cu sarcina de însămîn- țare a culturilor duble. Lucrările de recoltare, pregătire a terenului și însămînțare a culturilor duble trebuie să se efectueze, în mod o- bligatoriu, în flux continuu.Pregătirea temeinică a condițiilor necesare pentru recoltarea cerealelor păioase și buna desfășurare a campaniei de seceriș trebuie să preocupe în cel mai înalt grad organele județene de partid și organizațiile de partid de la sate. Ele au datoria să ia măsuri ferme pentru ca prevederile cuprinse în planurile operative să fie îndeplinite punct cu punct, să urmărească îndeaproape, cu exigență, dacă au fost respectate normele de calitate la repararea utilajelor, cum se asigură spațiile necesare depozitării cerealelor. Cu stăruință, prin toate mijloacele muncii politice, trebuie mobilizate toate forțele de la sate la seceriș, sădind în conștiința tuturor — de la președinți de cooperative. directori de S.M.A. și I.A.S. pînă la mecanizatori și cooperatori — înalta răspundere ce le revine pentru strîngerea Ia timp și fără pierderi a noii recolte, problemă ce privește nu numai fiecare unitate în parte, ci întreaga economie națională.

Șantierul naval Galați: in construcție, o nouâ navâ de mare capacitateFoto : E. Dichiseanu
DIN CODUL PRINCIPIILOR ȘI NORMELOR 

MUNCII ȘI VIEȚII COMUNIȘTILOR, 
ALE ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE

14. Fiecare comunist are înalta îndatorire 
de a milita pentru întărirea unității moral-politice 
a poporului, pentru cimentarea prieteniei frățești 
dintre toți oamenii muncii - români, maghiari, 
germani și de alte naționalități -de a lupta 
împotriva oricăror manifestări de naționalism și 
șovinism, de a acționa în strînsă unitate pentru 
propășirea patriei comune, Republica Socialistă 
România.

In pagina a Il-a, comentariul nostru i 
COAUTORI LA TOT CE SE ÎNFĂPTUIEȘTE, DEMN 
Șl DURABIL, PE TOATE MELEAGURILE PATRIEI

ÎN ZIARUL DE AZI:
• Vacanța școlara se apropie
• Rubricile noastre: Faptul divers;

Sport; De pretutindeni

Interviuri acordate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

Dupâ cum s-a anunțat, tovarâșul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, la 22 mai, pe Modesto Seara Vazquez, co
mentator al Televiziunii mexicane, Luiz Ortiz Monasterio, Rafael Castilleja șl Jorge Aymaml, trimiși spe
ciali ai ziarelor „Excelsior", „El Nacional" și „El Dia".

Cu acest prilej, tovarâșul Nicolae Ceaușescu a acordat interviuri pentru televiziunea șl ziarele 
respective mexicane.Televiziunii mexicaneÎNTREBARE : Care tint prio

ritățile actualului plan econo
mic al României ți cele ala 
planului viitor ?RĂSPUNS : Actualul plan cincinal al României, care se încheie în acest an, a deschis etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate in România. în centrul prevederilor planului stau dezvoltarea în ritm înalt a industriei șl modernizarea in continuare a agriculturii socialiste, ca factori esențiali pentru înfăptuirea obiectivului de care am vorbit. Vă pot spune că prevederile referitoare la dezvoltarea industriei în acest cincinal se realizează cu succes. Pe ansamblu, planul cincinal se va îndeplini înainte de termen, iar unele județe, între care și Capitala țării, îl vor realiza in numai patru ani și jumătate.Planul viitor, pe anii 1976—1980, șl, în perspectivă, direcțiile dezvoltării pînă in 1990 accentuează — conform celor stabilite de Congresul al XI-lea al partidului — activitatea de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, punînd în continuare accentul pe creșterea forțelor de producție, progresul în ritm înalt al industriei, agriculturii, urmînd ca în cincinalul următor să depășim stadiul de țară în curs de dezvoltare și să ne apropiem treptat, pînă în 1990, de țările dezvoltate din punct de vedere economic.Un alt obiectiv pe care 11 considerăm esențial pentru înfăptuirea Programului stabilit de Congresul al XI-lea este afirmarea puternică a revoluției tehnico-științifice în toate sectoarele de activitate. Considerăm că Întreaga dezvoltare a societății noastre socialiste trebuie să aibă la bază cele mai noi cuceriri ale științei, ale tehnicii, ale cunoașterii umane, în general.Si nu aș putea să închei fără să menționez că și în actualul cincinal, și în cincinalul viitor, și în perspectivă, tot ceea ce realizăm are ca scop fundamental ridicarea nivelului de trai material șiz spiritual al întregului nostru popor. Considerăm că țelul politicii partidului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate îl constituie omul, bunăstarea și fericirea lui.ÎNTREBARE : In ceea ce pri

vește noua ordine economică in
ternațională — considerați sa
tisfăcătoare bazele fixate in 
Carta drepturilor și îndatoririlor 
economice ale statelor ?

RĂSPUNS : Consider Carta drepturilor și îndatoririlor economice ale statelor — inițiată de președintele Echeverria și la care România a subscris în întregime — ca o bază bună, ca un document care impulsionează lupta popoarelor pentru realizarea noii ordini economice internaționale. înfăptuirea acestui deziderat este însă foarte complexă și se cer eforturi susținute din partea tuturor popoarelor. Desigur, cele mai interesate în această privință sînt țările în curs de dezvoltare, dar pentru a se ajunge la soluționarea problemelor economice complexe și la Înfăptuirea noii ordini economice internaționale, deci la așezarea relațiilor dintre state pe principii noi da egalitate, echitate, de respect reciproc și de colaborare multilaterală, se cere o participare activă a tuturor națiunilor, a tuturor statelor pentru elaborarea deplină a tuturor normelor care să stea la baza noii ordini economice internaționale. Carta drepturilor și îndatoririlor economice ale statelor constituie o bază pentru desfășurarea tratativelor concrete la care, după părerea mea, trebuie să participe neapărat toate statele. Numai așa concluziile și principiile adoptata în comun vor fi respectate și îndeplinite de toate statele.ÎNTREBARE : Ce opțiuni au 
țările mijlocii și mici intr-o lu
me dominată de marile puteri 7RĂSPUNS : Aș dori, în primul rlnd, să menționez că. după părerea mea, nu se mai poate vorbi astăzi de o lume dominată de marile puteri, ținînd seama că raportul de forțe pe plan internațional s-a schimbat radical, că popoarele își afirmă cu putere voința de a fi stăpîne pe bogățiile naționale, de a înfăptui o politică independentă ; evenimentele din anul acesta demonstrează cu putei e acest lucru. Iată de ce apreciez că țările mici și mijlocii, care de altfel au jucat și joacă un rol important în transformarea revoluționară a lumii, în lupta de eliberare națională, pentru progres social, în schimbarea raportului de forțe, au posibilități noi de a înfăptui o politică proprie de dezvoltare economică-socială independentă, de a asigura popoarelor respective bunăstarea și fericirea — desigur, cu condiția ca ele să fie hotărîte în a-și apăra independenta și suveranitatea, să acționeze într-o

solidaritate tot mai deplină pentru afirmarea noilor principii și relații internaționale.ÎNTREBARE : In cadrul co
operării economice și politice 
dintre țările mijlocii și mici, ve
deți vreo dificultate in faptul 
că unele se bazează pe un sistem 
de economie planificată și al
tele pe un sistem de economia 
de piață ?RĂSPUNS : Existenta țărilor cu o- rînduiri sociale diferite este un rezultat al dezvoltării istorice, al trecerii diferitelor țări pe calea socialismului sau pe calea unei economii Independente.Prezenta unor deosebiri în dezvoltarea economică nu poate să constituie însă o piedică lntr-o colaborare bazată pe principiile egalității între țările cu economie planificată și cele care au un sistem de economie de piață. De altfel,'viața demonstrează că In toate țările acțiunea de planificare economică, de soluționare a problemelor în contextul intereselor naționale și de intervenție a societății, a statului în dirijarea activității economice devine tot mai importantă. De aceea, considerăm că există toate condițiile pentru o largă colaborare economică între statele cu o- rînduiri sociale și cu economii diferite. ÎNTREBARE : Ce posibilități 
reale considerați că există pen
tru dezvoltarea relațiilor econo
mice dintre Mexic și România 1RĂSPUNS : Aș dori să menționez cu multă satisfacție că în ultimii ani relațiile dintre România și Mexic au cunoscut o dezvoltare continuă și. In acest cadru, s-au lărgit și relațiile de colaborare economică. Aștept, desigur, cu multă bucurie vizita în Mexic, întîlnirea cu președintele Echeverria și, cu acest prilej, sper că vom găsi împreună căile da extindere mult mai puternică a relațiilor economice dintre țările noastre. Sînt multe domenii în care țările noastre sînt interesate să colaboreze, ca, de exemplu, în cel petrolier, minier, agricol, al cooperării tehnico- științifice, al pregătirii cadrelor, în domeniul cultural. De aceea, consider că relațiile româno-mexicane au o perspectivă bună.Aș dori să anticipez, urînd poporului mexican multă fericire și bunăstare.
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Interviurile acordate ziarelor 
„Excelsior" „El Nacional" și „El Dia"

Nobila 
misiuneTimp de decenii, alături de nenumărați profesori, medici, Ingineri, juriști și alti intelectuali, minați de aceeași pasiune, preocupați de același ideal și devotați aceleiași cauze, am participat la munca de răspîn- dire în mase a cunoștințelor cultural-științifice. Sînt în întreaga țară mii și mii de astfel de intelectuali care se deplasează de nenumărate ori în cele mai Îndepărtate cătune. Alături de ei, am deosebite satisfacții ori de cite ori constat că munca de răspîndire a cunoștințelor științifice pe care o ducem dă roade și că oamenii cărora ne adresăm, cu care vorbim înțeleg rostul muncii noastre șl — conștient — caută să profite de ea spre binele tuturor.Pot aminti o recentă tntîm- plare prilejuită de o deplasare pe care am făcut-o nu de mult în pădurile din munții Bodocu- lui. Aici am avut prilejul să mă lntîlnesc cu zeci de muncitori forestieri, atît la sediul întreprinderii lor din Tg. Secuiesc, cit și la gura de exploatare Pădureni, cam la 15 kilometri nord de șoseaua ce leagă Tg. Secuiesc de Sf Gheorghe. M-au Impresionat profund acești oameni și am rămas cu amintiri de neuitat.La Pădureni, unde am ajuns la ora 5 după-amiază, s-au puș nenumărate întrebări referitoare la evenimentele politice, culturale și sociale la ordinea zilei. S-au cerut informații și într-o serie de probleme științifice privind Cosmosul și cucerirea lui, originea și evoluția vieții, noile descoperiri in medicină și agricultură, noi realizări în tehnică. Oamenii reflectau asupra
Acad. Eugen MACOVSKI 

(Continuare in pag. a V-a)

Ritmuri arhitectonice noi în orașul „cotâții de foc" Reșița Foto : S. Cristian
A ȚI CREȘTE BINE COPIII

titlu de mîndrie

Anotimpurile oțelului 
le Galați

în cursul nopții de 31 mai — 1 iunie, la Combinatul siderurgic din Galați a fost elaborată prima șarjă la cel de-al doilea convertizor al oțelăriei nr. 2, după ce același eveniment avusese loc la 27 aprilie a.c. la primul convertizor. Prin intrarea în funcțiune a celor două agregate se inaugurează prima etapă a oțelăriei nr. 2 de la Galați avînd o capacitate anuală de 1,5 milioane tone oțel. Noul obiectiv va contribui, alături de cele existente, la obținerea peste prevederile cincinalului, pînă la sfîrșitul acestui an, a 900 000 tone oțel.Raportînd acest succes, în telegrama adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R.,1 tovarășului Nicolae Ceaușescu, se spune: Valoroasele dumneavoastră indicații date cu prilejul ultimei vizite făcute in județul nostru — pe platforma Combinatului siderurgic Galati — se îndeplinesc cu succes, existind toate condițiile pentru realizarea programului prioritar în dezvoltarea siderurgiei României. Constructorii și oțelarii, in frunte cu comuniștii, comitetul județean de partid se angajează, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să muncească neobosit pentru punerea în funcțiune a celui de-al treilea convertizor, a celorlalte obiective de pe platforma combinatului siderurgic, ca și a tuturor noilor Investiții din județ, sporindu-și astfel aportul lor Ia înfăptuirea mărețului Program al partidului nostru.
Gîndițl-vă la starea sufletească a unor oameni loviți pe neașteptate de o veste proastă. Recompuneți această stare, adăugați șocul (fiindcă celor care o primesc știrea li se pare de-a dreptul absurdă), mîhnirea (multă mîhnire, fiindcă li se comunică ceva cit se poate de dureros) și încă veți avea doar o imagine palidă a ceea ce Înseamnă momentul crudului adevăr

tru băieți 7 Se îngrijeau părinții lor să aibă de toate : și hrană, și haine, și bani de buzunar. Le cumpăraseră și biciclete. Se plimbau cu ele pe unde și cit pofteau, băteau mingea, erau lăsați
zi, cînd părinții cu pricina au fost puși dintr-o dată în fața unui adevăr care le-a tăiat răsuflarea : copiii lor erau... delincvenți! Stupoare, lacrimi, dar faptele e- rau fapte — din garaj, din

luni de zile, Nelu, Dorn și Tudorel furau biciclete, iar Florin, jucînd rolul tftinui- torului, le asigura prima ascunzătoare în garajul din curtea Iui. Așa au ajuns niște părinți — altminteri

lipsea nimic, n-avea nici un motiv să facă ce-a făcut.într-adevăr, ce-ar fi putut să le lipsească celor pa-

pentru părinții nevoiți să afle deodată niște lucruri Incredibile cu privire la copiii lor. Incredibile și, la prima vedere, inexplicabile.— Vă rog să mă credeți, mi se pare de neînțeles totul. Nu reușesc nici acum să-mi explic de ce să se a- puce tocmai băiatul nostru de asemenea lucruri. Nu-i

„AM UN COPIL "FĂRĂ PROBLEME». NICI NU E NEVOIE SA 
MĂ OCUP DE EL“.

...dar viața dă o replică aspră părinților care-și neglijează 
principala lor îndatorire

la cinema, la televizor, vedeau ce le plăcea... Părinții lși vedeau mai departe de treburile lor, îi întrebau doar din cînd în cînd ce se aude cu școala, auzeau că bine — perfect, „n-avem probleme" I — lucrurile păreau a merge de la sine pe făgașul normal. Pînă într-o

podul casei, de prin felurite cotloane au început să iasă la iveală ceea ce organele de miliție aveau să consemneze sec în procesul verbal : corpuri delicte. Biciclete întregi, biciclete demontate, roți, dinamuri etc. Și astfel, cu rușine, cu a- mărăciune, au aflat că, de

oameni de ispravă la locurile unde muncesc, cunos- cuți și stimați pentru calitățile lor și acolo, în cartierul din sudul Capitalei — să se întîlnească cu propriii lor copii la... „vorbitor".Cum de-au ajuns In a- eeastă situație 7 Iată o Întrebare care li s-a părut

părinților groa ca o piatră de moară. Și s-au tot în- vîrtit în jurul ei fără s-o urnească deloc. Să fi fost anturajul, să fi fost vîrsta dificilă („te și miri, zău așa, cite le pot trece prin cap puștanilor ăstora de 16—17 ani") ... Nu, nu-și găseau nici o greșeală :— De unde să ne fi gln- dit noi la așa ceva 7 Că a- veau toți biciclete, ziceau că și le repară unii altora... Iar noi, nici prin pod, nici prin magazie nu dădeam cu lunile. Cui să-i dea prin cap ce făceau ei 7Chiar așa, din senin, să se fi stîrnit furtuna 7 Nici o fisură în relația dintre părinți și copii, nici un gol In educație ? Ne-a interesat de aceea să vedem cit de trainică, de profundă era
Dinu POPESCU

(Continuare in pag.aii-a)

Ați văzut, desigur, la film ori la muzeu, hărți ce evocă desfășurarea unor bătălii. Hărți brăzdate de săgeți albastre sau roșii — fiecare în parte indicînd direcția loviturilor, angajarea unor ample energii umane și materiale. Principalele cote — obligatoriu de atins ! — înfățișate privirii riguros, prin semne distincte. Marcate la fel de exact punctele de rezistență, obstacolele naturale.Am privit o asemenea hartă și la întreprinderea de construcții și montaje siderurgice din Galați. Răvășită de cite mîini au în- tîrziat pe traiectoria săgeților colorate, au stăruit pe cotele fixate ori au confruntat realitatea de aici cu o alta, care s-a născut în vatra de foc gă- lățeană, de-a lungul a cîtorva sute de zile și nopți de bătălie neîntreruptă. Față de hărțile strategice știute, această Imagine pașnică se diferențiază printr-un singur amănunt : cuvîntul victorie, pe care-1 intuim scris vibrant de vîrfurile săgeților finale ale marilor Încleștări, a fost înlocuit cu două noțiuni, la fel de fierbinți : fontă, oțel 1

Fontă, oțel a scris apăsat o mină și toate liniile albastre ori roșii și-au aflat aici punctul terminus. „Atacurile", gîndite pe zile și pe ore, aici au țintit. Rațiunea de a fi a întregii hărți pe aceste două cuvinte s-a clădit. Acum, cînd al patrulea furnal de pe muchia de deal a Smîrdanului trimite șarjele sale spre convertizoare, cînd biocul doi oțelărie produce și el, căutăm să reconstituim citeva din episoadele acestei îndelungi ofensive pentru mai multă fontă și mai mult oțel. Și notăm :Gheorghe lacob, secretarul comitetului de partid de la I.C.M.S.G. : „Se spune că oamenii pietruiesc drumul spre reușită cu faptele lor de fiecare zi. Cu puterea de a învinge greutățile — și în * calea proaspetelor șarje de fontă și oțel au fost destule. Cu risipă de energie omenească. După un străvechi obicei marinăresc, momentul de start al convertizorului numărul
Iile TANASACHE 

_____________ Dan PLAEȘU 
(Continuare in pag. a IlI-a)
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societatea te întreabă^ CUM TRĂIEȘTI, CUM MUNCEȘTI?
RĂSPUNDEREA, CONȘTIINCIOZITATEA - TRĂSĂTURI ALE FRUNTAȘILOR PRODUCȚIEI

Dlncâ, Marla Zane, Ecaterlna Radu, Silvia Lazarovld
Cinci chipuri, cinci oameni, cinci clipe de viațâ. Cinci instantanee surprinse de aparatul fotografic la întreprinderea „Eiectroaparataj". Imaginile vorbesc despre munca responsabili 0 colectivului bucureștean, despre fruntașii acestui colectiv, dintre care prezentăm pe: Rodlca 

Meianu, Ion

Coautori la tot te se înfăptuiește, 
demn și durabil, 

pe toate meleagurile patriei
Această primăvară este marcată de importante momente aniversare cu caracter istoric. într-o impresionantă unitate, națiunea noastră socialistă se apleacă asupra ' marii cărți a istoriei patriei, stăruind cu emoție și respect la filele unde sînt Înscrise cu litere nepieritoare evenimente ca războiul de independență, victoria asupra fascismului, Împlinirea a 375 de ani de la lntiia unire politică a țărilor române, sub Mihai Viteazul. Toate acestea au prilejuit întregii țări emoționante momente de sărbătoare patriotică și, totodată, fiecărei colectivități, fiecărui comunist, fiecărui om al muncii o meditație civică asupra a ceea ce este esențial atunci cînd slnt evocate faptele de Însemnătate istorică ale trecutului : măsura in care roadele unor asemenea fapte, dobindite de vrednicii înaintași prin luptă eroică, prin jertfe pilduitoare, sint păstrate și dezvoltate în condițiile prezentului.O asemenea meditație he propune tuturor aniversarea a;trei secole și trei pătrare de secol de Ia prima unire. „Ne glndim la acest eveniment — ne spunea recent un om de pe meleagurile Albei, șeful de echipă Ioan I. Codea, secretar al unei organizații de partid de la întreprinderea mecanică din Cugir — cu admirație, recunoștință și respect pentru patriotismul strămoșilor. în același timp, trăim un sentiment de nețărmurită min- drie cetățenească știind că. In anii socialismului, prin politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român, unirea dobindită de înaintași este nu numai păstrată, dar șl ridicată pe un plan superior, sub forma unității indestructibile dintre partid și popor, a unității și armoniei ce domnesc in sinul națiunii noastre socialiste, în care toți cetățenii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — toate generațiile, toate categoriile sociale alcătuiesc un Întreg animat de aceleași idealuri constructive, călit in focul acelorași eforturi pentru prosperitatea și viitorul patriei comune, pentru bunăstarea și viitorul fiecărui om al muncii. Știm că acesta este bunul cel mai de preț, cucerirea cea mai de seamă a milioanelor de fii ai României socialiste și tocmai de aceea ne străduim) prin întreaga noastră activitate, prin felul cum muncim și trăim, frățește, ca Intr-o mare și înfloritoare familie, să dăm împlinire concretă dezideratului referitor la această sarcină, înscris in Codul etic adoptat de cel de-al XI-lea Congres al partidului. Știm că acestei mărețe îndatoriri nu i se poate răspunde deplin decît prin contribuția activă a fiecăruia dintre noi, la locul său de muncă, în colectivitatea profesională sau ce

■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■Ascultînd relatările maiorului Viorel Ferentz din cadrul Miliției județului Dîmbovița, ne-am amuzat : 16 saci cu sare fuseseră Iuați drept plini cu... zahăr, 27 saci eu tărîțe— drept plini cu... făină etc. Dar zlmbetul ne-a dispărut cind am înțeles că cel păcălit fusese un revizor de gestiune, iar autorul „farsei"— un gestionar necinstit — reușise astfel să „acopere" o fraudă de zeci de mff de lei. Cum a fost posibilă o asemenea confuzie din partea unui om învestit de societate cu importante atribuții de prevenire și combatere a tendințelor de căpătuială pe seama avutului obștesc ? Sînt mai multe răspunsuri, inceplnd cu superficialitatea tn îndeplinirea Îndatoririlor profesionale și încheind cu complicitatea. Dar oricare va fi răspunsul, dincolo de importantele pagube materiale aduse avutului obștesc, sint citeva lucruri care se impun atenției și trebuie reținute tocmai pentru semnificația lor....Cu Gheorghe Cernăuțeanu, fost revizor de gestiuni la O.C.L. Produse industriale Tirgoviște, am stat de vorbă într-unul din birourile miliției. După ce ne-a relatat cu lux de amănunte ilegalitățile pe care le săvlrșise împreună cu fosta gestionară a magazinului „Bijuteria" din Pucioasa, a conchis cu un aer ce se voia filozofic :— Vedeți dumneavoastră, In viață fiecare om are o -slăbiciune... A mea era coniacul și gestionara din Pucioasa mi-o ghicise...Omul cu figură impunătoare, autoritară, parcă anume făcută să bage spaima în gestionari cînd se ducea în control, dezvoltă o întreagă teorie menită să-i justifice alunecarea, subordonarea funcției lui 

tățenească de care aparține, în societate, in familie, in relațiile de la om la om — și tocmai în această direcție orientăm cu precădere activitatea organizației noastre de partid, a fiecărui comunist. Căci, în condițiile actuale, unitate mo- ral-politlcă înseamnă. în primul rind. unitate de acțiune creatoare".Este, în esență, modul cel mai limpede și eficient în care trebuie înțelese sarcinile itvorite din cel de-al 14-Ica paragraf al Codului principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și e- chității socialiste. în întreaga sa existentă, inspirlndu-se din tradițiile cele mai de preț ale istoriei maselor din patria noastră pentru libertate și independentă socială și națională, partidul nostru și-a înscris la loc de frunte în programul ideologic și politic obiectivul realizării unității moral-politice a întregului popor, al rezolvării în spirit marxist-leninist a problemei naționale, a militat necontenit, cu intransigență revoluționară. împotriva oricăror manifestări de naționalism și șovinism, a promovat cu înțelepciune principiul egalității depline, în drepturi și Îndatoriri, a tuturor fiilor patriei comune. Astăzi, cînd aceste principii și-au aflat o strălucită concretizare in toate domeniile de muncă șl viață ale României socialiste, îndatorirea fiecărui comunist, a fiecărui cetățean este de a face din a- ceastă unitate indestructibilă o forță activă pusă in slujba îndeplinirii mărețelor obiective ale făuririi socialismului, ale înaintării spre comunism.în această lumină, o singură și dreaptă diferențiere este îngăduită — și trebuie să fie făcută — indiferent de categoria căreia aparține individul sau colectivitatea profesională : diferențierea după cantitatea șl calitatea efortului depus — In condiții de deplină egalitate, ca stăpîni și făurari ai tuturor bunurilor materiale și spirituale ale țării — pentru binele marii familii pe care o reprezintă națiunea socialistă. Sau, cum ne mărturisea lăcătușul mecanic Helmuth Hering, de la „Flamura roșie“-Si- biu, întărindu-și aserțiunea teoretică cu puternicul argument al prezenței sale pentru a 50-a oară pe panoul fruntașilor In producție: „Dacă ar fi să dau o definiție a societății noastre socialiste, aș spune că este o societate a demnității omului. Dar nu o demnitate" abstractă, «dăruită- de cineva, ci do- bîndită de fiecare — altfel ar fi o falsă demnitate — prin munca lui, prin comportarea lui, prin cit dăruiește el celor din jur, țării întregi. O societate in care poți păși cu fruntea sus, ești vrednic ■ de Cinstirea și respectul ei nu prin apartenența. In sine, la o naționalitate sau alta, la o categorie pro
sociale unei „slăbiciuni personale", unei „slăbiciuni omenești". „Slăbiciunile omenești" Sint omenești numai în măsura în care nu lovesc în interesele oamenilor, in a- vutul lor personal sau in cel obștesc, tn măsura In care nu aduc atingere însuși conceptului de ome
„SLĂBICIUNI OMENEȘTI'-

. formulă de acoperire a manifestărilor retrograde
UN CAZ ÎN CARE „SLĂBICIUNEA" REVIZORULUI ERA CONIACUL, A ȘEFILOR SĂI - CADOURILE, 

A GESTIONAREI - JOCURILE DE NOROC. TOATE PLĂTITE DIN AVUTUL OBȘTESC I

nie t Altfel nu mai sint deloc omenești, ci... antiomenești. Din păcate, multe sînt trecute cu vederea și iertate sub această, aparent umană, formulă de „slăbiciuni omenești". Așa s-a intimplat și in cazul fostului revizor ; faptul că venea mai tot timpul pe mai multe cărări la slujbă n-a alarmat pe nimeni, ci, dimpotrivă, i-â făcut pe foștii lui șefi să zimbească cu îngăduință față de o atare... slăbiciune. Nimeni nu s-a întrebat de unde avea el atiția bani pentru pasiunea bahică, pe nimeni n-a alarmat slăbiciunile fostei gestionare pentru... pocher, remy și chefuri. O explicație totuși există, așa cum reiese din dosarul de cercetare penală : la rlndul lor, șefii celor amintiți aveau și ei „slă

fesională sau alta, ci prin felul cum te dovedești, prin faptele tale, credincios marilor ei interese și idealuri. De orice naționalitate ai fi, orice profesie ai avea, in orice colț de țară ai trăi. Cită vreme ăi așezat la temelia vieții tale munca cinstită —. iar aici cinstea trebuie înțeleasă în sensul îndemnului comunist de a lupta fără pre- cupețire pentru înflorirea României socialiste — te poți socoti cu adevărat demn de marile libertăți, de desăvirșita egalitate care caracterizează orînduirea noastră".A lupta pentru întărirea unității moral-politice a poporului, pentru cimentarea prieteniei frățești dintre toți oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — Împotriva oricăror manifestări de naționalism și șovinism, înseamnă, de fapt, a da o forță mereu sporită, o strălucire cit mai vie, unei realități pentru totdeauna statornicite in conștiința maselor, în practica politică, social-culturală, a vieții de toate zilele. Iar acest spor de forță ,și strălucire, cu care sintem datori cu toții, nu poate fi obținut decît in condițiile unei continue întăriri a răspunderii personale față de îndatorirea, de privilegiul fiecărui cetățean de a fi stăpinul și totodată slujitorul patriei socialiste, de a participa la conducerea treburilor obștești. în legătură cu acest înalt adevăr, artistul Paul Erdos, maestru emerit al artei, ne spunea : „$i eu, și cei mai mulțf dintre cei care vor citi aceste rinduri am participat, nu o dată, la adunări și dezbateri in care se hotărau probleme de larg interes public. în sprijinul propunerilor și hotărîrilor chibzuite, gospodărești, mature, s-au ridicat de fiecare dată, in chip aprobator, miinile celor prezenți. Miini viguroase, deprinse să țină strins uneltele, sau netede, deprinse a folosi creionul, microscopul sau a- parate de Înaltă precizie ; miini asprite de trecerea vremii sau miini tinere ; miini de bărbați sau miini de femei. O pădure, o imensă pădure de miini, cu palmele deschise, demonstrind prin vigoarea lor o egalitate politică, civică, social-culturală reală : de coautori Ia tot ce se înfăptuiește demn și durabil pe toate meleagurile patriei. O pădure de miini, strînse puternic, hotărit, pe cirma țării".Astfel, îndemnul cuprins In Codul etic numește, de fapt, strădania partidului nostru — care trebuie să se transmită fiecărui comunist, fiecărui cetățean — de ■ potența, prin întărirea permanentă a unității moral-politice, Înalta valoare a calității tuturor fiilor țării, oricum s-ar numi, oricare le-ar fi graiul matern, de conducători ai destinelor ei.

biciuni omenești", cum ar fi apetitul pentru cadouri prețioase, pentru chefuri și bani — pe care Cei doi complici, revizorul și gestionara, știau să le satisfacă din... gestiunea magazinului. Nu vom intra în amănuntele tuturor neregulilor. Vom aminti doar că in

decursul a 10 ani, la magazinul respectiv s-au efectuat 26 de inventare, dar nici unul n-a sesizat vreo lipsă, deși In fina] paguba s-a ridicat la peste 800 0O0 lei !$i in cazul acesta, ca și în altele asemănătoare, cînd este vorba de așa-zisele slăbiciuni omenești, au fost „mobilizate" vorbe mari, cu intenția de a forma un fel de blindaj de apărare In jurul celor care au încălcat in chip atit de grosolan normele morale și legale ale societății ; un blindaj prin care, o vreme, n-au mai străbătut ntci chiar paragrafele de lege.Sigur, sint și rătăciri de moment reale, slăbiciuni omenești, fntlmplări nefericite. Dar pot fi tratate ca a- tare, judecate cu clemență, dacă nu

De-a dreptul!
Nimic din ce ne arde, nimic din ce ne doare 
Nu poate fi din vîrful limbii spus :
„Bețivul de amiaza" nu-i subiect de rîi, 
Iar puștii de prin baruri nu-s „teme 

zimbitoare".

Un ins pieziș cărării și despicînd-o-n trei, 
Un altu-n fum etilic zăcînd în drum pe-o 

brîncâ, 
Nu-s doar... culoarea străzii. Căci ei sint 

zile-muncă 
Răpite tuturora, sînt bani pierduți, idei 
în haos înecate-nainte de-a se naște, 
Sînt piese mai puține pe bancul părăsit, 
Sînt aurul din trudă schimbat pe-un ban 

coclit, 
Sînt omenia dată pe-un țoi de trei pataște, 
Dar, mai ales, exemplul scîrbavnic, dăruit 
Celor mai tineri — dornici „viața" 

a cunoaște.

Nu e de rîs puștanul frumos ca Făt-Frumos 
Dind fumul în obrazul Ilenei Cosînzene, 
Căci ei sînt mlada noastră, crescută spre 

folos, 
Spre bine și mai bine, spre rod — nu 

câtre 
îngăduit, paharul cu-a pierderii licoare, 
Cînd trupul tinăr cată să izbucnească-n sus, 
E precum vitriolul pe-un tînăr lujer pus, 
Iar ofilirea florii nu e de rîs — ci doare.

...Și pentru că ne doare și inima ne-o strînge, 
Cum am putea da cale clamărilor opace : 
„E treaba mea I" „Nu-mi pasă I" „Cu 

mine fac ce-mi place I" 
Cînd tot ce face insul în obște se răsfrînge : 
Un tînăr fără rosturi pe toți la fel ne-adumbră, 
Un tată rău ne face pe toți răspunzători, 
Familiei pătate toți îi sîntem datori 
Și-un dascăl nedestoinic — o Școală 

pune-n umbră.

Ne exprimăm „didactic și moralist" ? 
Se poate.

Dar tot cu pilde-ascunse-n absconse 
exprimări. 

Ne pomenim cu fiul umblînd pe trei cărări, 
Ne pomenim cu fata pe drumuri necurate... 
Că, vezi, este la modă „să ai alienări", 
Gogind — pe trai, neneaco 1 — după 

o „libertate" 
Care să-ți dăruiască huzurul fără muncă 
Și mintea fără carte, și sufletul imun 
La frumuseți — cum banul de-alcool și

de tutun 
Ti-I dăruie tăticu’, în „grija" lui adînca 
(El, tatăl, care-o viață sluji principiul bun 
Al oastei muncii: Cine nu lucră, nu mănîncă!)

De-a drept: .
Nu sîntem țara lui Toacă-Banî 

și nici
Nu ne-am ivit pe lume din neam de 

Pierde-Varâ I

Tot ce avem — e trudă, e ardere solară, 
De limpede cjîndire, de brațe de voinici. 
Nu ne-a venit de-a gata nimic din cîte sînt 
Agonisite-n zestrea Superbei generații, 
în tot ce are Țara — stau jertfe la fundații 
Și trudă generoasă, vis comunist, frămînt... 
Ei înșiși, junii țării cei dragi, sînt aspirații 
Din cbre ne făcurăm, spre mîine, legămînt.

De-aceea, nu-n cuvinte frumos ocolitoare 
Le spunem toate-acestea, ci drept — cum 

le și place —, 
Cum le-am privi-n privire, sever, și cum 

am face
Știutul gest al tatii, a! fratelui mai mare 
Cînd strînge umeri tineri — a grijă 

și-ndrumare t
Cu viața sa nu-i nimeni în drept ca să 

se joace.

Petre DRAGU

DIALOG CU CITITORII„Felinarul, lovit de piatră, a căzui In țăndări. N-am știut ce să fac pentru a pune mina pe răufăcător. Am aărit gardul grădinii unui cetățean. Ioc de unde bănuiam că se trage la țintă. Locatarul m-a intimpinat cu vorbe neghioabe : „că e copil, că n-ai ce-i face...".întlmplarea, descrisă de Vaslle Fulgeanu din București, s-a petrecut pe malul lacului de acumulare de pe Argeș. Bolovanii derbedeului ținteau globurile felinarelor. Copilul prost crescut trăgea, așadar, în lumină, dezvăluindu-țl astfel petele de întuneric ale educației «ale. Un om în toată firea, un om in virstă, n-a vrut să asiste resemnat 
provoacă rău, traume morale, dacă nu prejudiciază avutul unui om sau al tuturor, dacă nu aduc atingere prestigiului unei instituții sau unui om.— Principial vorbind, și eu sint vinovată în bună măsură. S-a Intimplat ce nu trebuie și e destul de rușinos pentru mine ca fostă secreta

ră a U.T.C., sindicalistă activă și locțiitoare de secretar de partid la sectorul Pucioasa al O.C.L.-ului. Partidul ne învață să fim vigilenți, să păstrăm avutul obștesc ca pe lumina ochilor, să luptăm contra nepăsării și minciunii... Just spune partidul, dar s-a-ntimplat că aici la noi coruperea a fost mare...Dezinvoltura și gesturile energice cu care Frusina Teodoroiu iși însoțea spusele ne-au creat pentru moment o stranie impresie : cea care vorbea cu atita convingere, apelind la principii sfinte pentru noi, toți, nu era nimeni alta decît fosta gestionară care delapidase peste 800 000 , lei. Nu ne-am putut abține și am întrebat-o cind a fost primită in partid. 

la actul de huliganism, ci să tragă la răspundere pe vinovat, dar mai ales pe vinovatul de educația vinovatului. tn numele calității lui de co-proprie tar al bunurilor țării. în numele tuturor iubitorilor de frumos și civilizație.Dorim să participăm și noi la identificarea stăplnului grădinii, care asista impasibil la actul de distrugere. Să știe cum gindesc alții, dacă el n-are timp, despre podoabele noi ale acestui pămlnt.Oare de ce n-are șl el ochii ou 
tare Mihai Romeo din București vede și notează: „Te minunezi fără-nconjur / De toate ce In față-ți ca din pămînt răsar 1“ Si să mai

— Păi prin ’67...— Deci, cind ați făcut cerere, deja începuserăți să vă Însușiți din gestiune...— Cred că nu depășisem mai mult de o sută de mii...— $i atunci cum ați avut curajul să veniți și să mințiți cu bună ști

ință, «ă solicitați Intrarea in partidul celor mai drepți, mai cinstiți și mai demni de respect oameni ?— Am crezut că o să mă Îndrept— Partidul ne ajută să...Și urmează o nouă tiradă de lozinci și vorbe mari. Te trec fiori de gheață cînd auzi din gura unui a- semenea om „partidul ne învață să fim vigilenți", „să apărăm avutul obștesc ca lumina ochilor", „să luptăm cu minciuna", expresii Înrădăcinate In vorbirea obișnuită a noastră, scumpe nouă, tuturor, potrivit cărora ne ordonăm viața, activitatea — debitate cu dezinvoltura omului cinstit. Cel care a îmbrăcat haina minciunii, care a încălcat normele de civism ne învață ce e civismul 1 Intre vorbele și faptele Fru- 

știe că Gheorghe Cărămidă, din Pe- cica — Arad, astfel gindește : „Dau inima acelor ce la Bicaz și Lotru / Pe Argeș și pe Someș au ridicat redute / Și-au presărat In țară voință-n tot norodu’". Nu numai In niște felinare pocnea „copilul", ci in bucuria și dorința pensionarului bucureștean Constantin N. Dăscă- lescu, fericit să vadă in amurgul vieții cum „Orașele și satele Ziși schimbă fața / Ca și rouă dimineața". Abatem asupra sufletului uscat ploile de versuri sensibile ale lui Miron Țic din Ilia : „«Gură de rai» curată / arat-semănată, / șes imens / de aur / dens // Vis frumos / de noapte, f prelins pe buze / în șoapte / legendă a plinii".
șinei T. există o discrepanță ireconciliabilă, un uluitor divorț. Azi fura din avutul statului pentru ca să-și satisfacă „slăbiciunile omenești" (ale ei sau ale altora), iar mîine, după o noapte de chef și emoții tari la pocher, se urca la tribună și vorbea celorlalți despre necesitatea păstrării acestui avut 1 Și în tot acest timp culegea bune aprecieri din partea celorlalți ; pentru că nici un ochi nu era zgîriat pe retină, nici o conștiință nu era zdruncinată de faptul că ea avea preocupări și a- titudini hrăpărețe, deși totul se petrecea în văzul lumii...Toate acestea reliefează faptul că, uneori, din lipsa noastră de vigilență și exigență, nu totdeauna barăm cu fermitate, de la Început, drumul celor care ne mint și încearcă să se strecoare, să ne ciștige Încrederea ; nu totdeauna discernem adevărul dintre vorba lor mieroasă și «faptele antisociale. Sigur, sintem datori să credem in oameni, avem această datorie. Dar uneori, ignorînd realitatea, ținindu-ne cu dinții de această formulă a acordării încrederii in oameni. — intrucit ne este mai Comod așa — nu mai controlăm dacă Intre vorba și fapta unui om există o deplină concordanță. Așa se face că uneori se amestecă făina cu târița și nu întirzie nici păcăleala cu vorbe sforăitoare. Consecințele sint întotdeauna defavorabile nouă, relațiilor sociale pe care le promovăm. Iată de ce, mai mult ca oricind. se impune să fim vigilenți. să-i judecăm pe oameni și să ne judecăm pe noi înșine, în primul rîncL după concordanta dintre ceea ce facem și ceea ce spunem.

Emil MARINACHE

A ți crește bine 

copiii
(Urmare din pag. I)această relație in viața de toate silele. Cit de cunoscute erau preocupările, gindurile acestor adolescenți și cit de reală era comunicarea lor cu aceia care ar fi trebuit să le fie și prieteni — poate cei dinții prieteni — nu numai părinți.— Mie nu mi-a spus niciodată Florin că ar avea ceva probleme. Nici la școală n-am fost, decît de vreo două ori, c-am z}s că dacă merge bine n-are nici un rost.— Prima oară cind am aflat eeva, a fost cind a venit miliția să caute bicicletele. Atunci am discutat cu el și 1-șm luat la rost : „Nelule, m-ai tăcut de rîs cu faptele tale 1“ Că daca știam așa, mai bine îl lăsam la serviciu. Se califica electrician auto. Mă întrebați de ce nu l-am lăsat să muncească 7... Păi, imi părea cam greu pentru el și am zis să se mai fortifice pină ii găsesc ceva mai potrivit.— Ctedeți că nu ne-am ocupat de Doru ? Vai de mine I Am fost cu el șj la consult, fiindcă trecea printr-o perioadă mai dificilă din cauza vlrs- tei. Uneori îl ajutam și la lecții. Știți, făcuse Ia seral primul an. la liceul de electronică, lucrase ceva și In producție, chiar absolvise un curs de calificare. Dar ne părea cam obositor pentru el și l-am transferat la cursul de zi. In ultima vreme devenise Insă irascibil, nervos ; cind li dădea careva telefon, nu-1 mai puteam ține in casă. O singură dată mi-a zis, mai mult în treacăt : „tăticule, mai bine m-ai scăpa de prietenia asta cu Nelu“. dar atit, și n-am dat importanță faptului.— Eu n-am tolerat să văd lucru străin prin curtea mea și dacă am văzut ceva ce nu părea In regulă l-am luat la rost pe Tudorel. Și uite că de adus n-a adus in curte, dar B-a luat după ăilalți mai mari. Ehe, să fi bănuit eu ceva...Iată poziția, opiniile acestor părinți (in paranteză fie spus, oameni cu responsabilități In societate și la locul de muncă, printre care și Îndrumarea, formarea celor mai tineri) cu privire la ceea ce au fost nevoiți să constate cu stupoare intr-o zi : viața dublă a copiilor lor. A celor pe care se mulțumeau doar să-i vadă că nu le lipsește nimic. A celor pe care încercau să-i ferească de... muncă. Și, in fond, fiind cu totul străini și dezinteresați de gindurile și preocupările băieților. Acum se miră și se disculpă : „noi n-aveam de unde ști". Dar știau că, sistematic, copiii lor dispar seara de-acasă ! Nu s-au întrebat însă niciodată : încotro, cu ce scop, cu cine. Și așa, complet scăpați de sub supravegherea părintească, odraslele lor au apucat-o pe drumul cel rău, mai întîi din „nevinovata" dorință de a avea cele mai frumoase biciclete din cartier (găsite cu tot felul de accesorii sustrase) ; mal mult, lși făcuseră și planul unei expediții cicliste pe litoral (pentru care, în prealabil, trebuiau „procurate" fonduri), la capătul căreia abia urma să înceapă adevărata acțiune ..de anvergură". Cu alte cuvinte, trecerea în rindul infractorilor sadea.Și ignorau toată această gravă alunecare fiindcă ei, părinții, se ocupau de copiii lor doar in treacăt, satis- făcuți că ..nu le pun probleme". N-aveau „tirnn" să fie și prieteni, să comunice cu fiii lor. Lăsau lucrurile să meargă de la sine. Semnificativă este mărturia unuia dintre adolescenți :— Părinții noștri Iși închipuie că ne cunosc foarte bine, că știu totul despre noi. In realitate, nu prea încearcă să stea de vorbă cu noi. Cel mult te întreabă de școală și gata.Mărturia aceasta decepționată demonstrează încă o dată — dacă mai era nevoie — cită grijă, tact și înțelegere se cer din partea părinților, a celor vlrstnici. în nici un caz relația părinte-fiu — nevoia de comunicare, mai ales la vîrsta „critică" — nu se poate reduce la simpla și comoda deprindere de a te mărgini să-ți știi copiii sănătoși și îndestulați. Și mai nocivă e concepția intîlnită la părinții a doi dintre eroii noștri : de a-și feri odraslele de muncă, chipurile pentru a nu-i supune la eforturi. Rezultatul S-a văzut : scăpați de sub supraveghere, absolviți de răspunderi, sus- trașl de la preocupări active, tinerii și-au canalizat energiile Intr-o eu totul altă direcție... Dincolo de aspectele concrete ale cazului pus In discuție. lnttmplarea constituie un avertisment și pentru altl părinți : datoria fiecărei familii de a nu abdica nici o clipă de Ia obligațiile pedagogice ce-i revin, de a nu precupeți nici un efort tn supravegherea atentă, permanentă a copiilor. In îndrumarea lor. cu tact și răbdare, cu adevărată grijă părintească, pentru a-i crește cinstit! si demni. în spiritul înaltelor valori morale ale societății noastre....Acum, niște oameni' pină mai ieri demni de toată stima și foarte mulțumiți că au copii ..fără probleme" au motive de amară reflecție. Aceasta este întimplareă cu cei patru adolescenți care au pornit-o In derivă și cu părinții lor care s-au trezit într-o zi cu o veste cit se poate de „surprinzătoare"... •
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interviuri acordate de tovarășul 

Nicolae CeaușescuZiarului „Excelsior“ÎNTREBARE : Cum ar putea 
fi definită etapa istorică actua
lă in care se află România ? 
Care sint mecanismele practice 
folosite in vederea eliminării 
diferențelor sociale și care sint 
rezultatele concrete ale acestei 
politici ?RĂSPUNS : România se află !n e- tapa istorică a făuririi societății so-, cialiste multilateral dezvoltate, care va deschide, totodată, calea trecerii treptate spre comunism. în înfăptuirea acestui obiectiv fundamental pornim de Ia necesitatea dezvoltării puternice a forțelor de producție, a perfecționării relațiilor de producție, a dezvoltării democrației socialiste, care presupune participarea activă a tuturor oamenilor muncii, a întregului popor la elaborarea politicii interne și externe, la înfăptuirea ei.în realizarea acestor sarcini stabilite de Congresul al XI-lea al partidului avem, fără îndoială, o serie de rezultate pozitive în domeniul industrializării, al dezvoltării agriculturii, științei, culturii, precum și al ridicării nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor. Au fost adoptate măsuri importante pentru crearea cadrului corespunzător participării conștiente a întregului popor la conducerea societății socialiste. Totodată, s-au întreprins măsuri In vederea apropierii treptate dintre oraș și sat, pe calea dezvoltării puternice a satelor, a creării de noi centre orășenești. Prin ridicarea nivelului Invătămîntului, prin trecerea la Invătămîntul de 10 ani, dezvoltarea învățămîntului liceal și în- vățămintului superior, are loc o a- propiere a nivelului de cunoștințe Intre oamenii muncii In general.în același timp, s-au inițiat măsuri de apropiere a veniturilor oamenilor muncii, ale tuturor cetățenilor țării noastre, prin stabilirea unui raport corespunzător — considerăm noi — între veniturile mici și veniturile mari, care, în momentul de față este de 1 la 6, iar dacă ținem seama și de alocațiile sociale pentru categoriile cu venituri mai mici, raportul este de fapt de 1 la 4. Aș menționa că în trecut acest raport era de 1 la 15, mergînd pînă la a- proape 1 la 20.în acest fel, considerăm că înfăptuim obiectivele de ridicare a nivelului de dezvoltare, de cunoștințe și de viață al întregului nostru popor, creind condițiile afirmării reale, in viață, a principiilor socialiste care pun pe prim plan omul, bunăstarea și fericirea sa.ÎNTREBARE : Cum a. fost a-

r,:‘factată viața și economia Româ
niei de așa-numită criză ener
getică? Țara dumneavoastră este 
in măsură să acorde asistență 
tehnică țărilor care dețin pe
trol in vederea exploatării pro
priilor lor resurse ? Care ar fi 
domeniile concrete de colabora
re dintre România și Mexic in 
domeniul petrolului ?RĂSPUNS : Fără îndoială, criza energetică — ca, de altfel, criza economică în general — a avut anumite influențe și în țara noastră, deși România este ea însăși producătoare de petrol și, ca atare, a putut face fată mai ușor fenomenelor care s-au produs pe plan internațional. în al doilea rînd, acestea nu s-au reflectat prea mult în economia românească, datorită intervenției directe a statului, care a acționat pentru a evita dereglările In activitatea economică și in dezvoltarea economico-socială In general.România este în măsură să acorde și, de altfel, acordă în momentul de fată, asistentă tehnică in domeniul petrolier, minier, ca și în alt® «ectoare multor țări în curs de dezvoltare, pe baza acordurilor pe care le-am încheiat în această privință cu zeci de state. Considerăm că a- ceasta constituie o expresie a poli-Ziarului „El Nacional“ÎNTREBARE: Vă rugăm, dom
nule președinte, să ne vorbiți 
despre trecutul istorico-cultural 
al prieteniei mexicano-române. 
Care sint perspectivele relațiilor 
dintre cele două țări ? Există 
vreun sector special in care a- 
cestea ar putea fi intensificate?RĂSPUNS : între poporul român și poporul mexican s-au dezvoltat relații încă din secolul trecut. De altfel, există fapte care demonstrează că reprezentanți ai poporului român au participat la luptele revoluționare din Mexic, după cum putem să menționăm faptul că, în secolul trecut, Mexicul a fost printre firimele state care au recunoscut rea» izarea independenței României. Toate acestea au constituit factori importanți în dezvoltarea unor relații largi între România și Mexic pînă In preajma celui de-al doilea război mondial.în ultimul timp, relațiile dintre țările noastre cunosc o dezvoltare puternică. Consider că sînt perspective bune de colaborare în domeniul petrolier, în domeniul construcțiilor de mașini și în alte domenii economice. Practic, ținînd seama de dezvoltarea atît a României, cit și a Mexicului, nu există domenii în care să nu putem realiza o colaborare reciproc avantajoasă și, desigur, pe această bază, putem asigura intensificarea cooperării tehnico-științifice, culturale, mai buna cunoaștere a popoarelor noastre, lărgirea schimburilor de delegații și de vizite între reprezentanții țărilor noastre.ÎNTREBARE : Intre Mexic și 
România există o extraordinară 
similitudine in ceea ce privește 
obiectivele de politică externă, 
in ciuda deosebirilor de sistem 
social-economic. Care ar putea 
fi cauzele ?RĂSPUNS : într-adevăr. România și Mexic au colaborat și colaborează activ pe plan internațional, in cadrul diferitelor organisme internaționale, pentru afirmarea noilor principii de egalitate, respect al independenței, suveranității, neamestec în treburile interne. Popoarele noastre acționează In aceeași direcție — cu toate deosebirile de orînduire socială — dato- 

ticii consecvente a României de colaborare activă cu țările în curs de dezvoltare, de promovare a unor relații noi, de egalitate, de echitate in viața internațională.Ținînd seama de faptul că România și Mexicul sint țări producătoare de petrol, că ambele dispun în această privință de o anumită experiență, consider că există bune perspective pentru o colaborare, în acest domeniu, între țările noastre — atît pe plan bilateral, cît și în acordarea de asistență tehnică altor state ale lumii — după cum există perspective pentru o largă colaborare româ- no-mexicană și în alte domenii.ÎNTREBARE : Este posibil ca 
politica de colaborare între țări 
mijlocii să se transforme intr-o 
opțiune generatoare de forță 
care să nuanțeze și'să depășeas
că politica puterii,1? Care este 
părerea dumneavoastră asupra 
rolului țărilor mijlocii și mici 
in viața internațională și rapor
tul lor cu marile puteri ?RĂSPUNS : România pornește de la faptul că problemele complexe ale vieții internaționale pot fi soluționate numai cu participarea activă a tuturor statelor, fie ele mari, mici sau mijlocii. în această ordine de idei, sîntem de părere că țările mici și mijlocii pot avea — și, de altfel, au de pe acum — un rol important in viața internațională, în depășirea greutăților și conflictelor care există. De altfel, după părerea mea, nici o problemă nu mai poate fi soluționată de cîteva țări, oricît de mari ar fi ele, și evenimentele au demonstrat aceasta. Cu atît mai mult crește, deci, rolul țărilor mici și mijlocii, care trebuie să participe din plin la activitatea Organizației Națiunilor Unite, a altor organisme internaționale, să aibă un cuvînt tot mai important în elaborarea noii ordini economice și politice internaționale, ceea ce va asigura fiecărei națiuni și, în primul rînd, națiunilor mici și mijlocii, posibilitatea dezvoltării libere, independente.ÎNTREBARE : Care este pozi
ția României în legătură cu Con
ferința pentru securitate in Eu
ropa ?RĂSPUNS : Lucrările de pînă acum ale Conferinței pentru securitate în Europa au dus la unele rezultate pozitive. Mai sînt, este adevărat, cîteva probleme de soluționat ; am convingerea insă că ele vor găsi io rezolvare corespunzătoare, pare slț permită. încheierea cu succes a conferinței la nivel înalt încă în acest an. Noi dorim ca rezultatele conferinței să ducă la elaborarea unor documente cît mai clare și angajante pdntru toâte statele participante la conferință cu privire la relațiile noi, de egalitate, respect reciproc și de colaborare multilaterală care să excludă posibilitatea vreunei agresiuni sau amestec în treburile interne, să excludă forța și amenințarea cu forța. Aceasta va exercita o influență pozitivă nu numai în Europa, ci și asupra întregii vieți internaționale.ÎNTREBARE : Ce așteptați, 
domnule președinte, de la apro
piata dumneavoastră vizită in 
Statele Unite Mexicane ?RĂSPUNS : Aștept cu multă plăcere să sosesc în Mexic, să mă în- tîlnesc cu președintele Echeverria, cu alți conducători și oameni politici, să cunosc cîte ceva din preocupările și viața poporului prieten mexican. Sper că vizita va prilejui un schimb larg de păreri, în primul rînd cu privire la relațiile bilaterale, și aștept să punem împreună cu președintele Echeverria bazele unei colaborări largi între popoarele noastre și pe plan internațional, în realizarea politicii de pace și progres în lume.

rită faptului că ambele țări sînt preocupate de dezvoltarea lor economico-socială independentă, de a-și asigura un Ioc cit mai demn în familia popoarelor lumii și de a participa activ la soluționarea problemelor complexe ale vieții internaționale în interesul tuturor națiunilor. Fără îndoială, această coincidență corespunde intereselor popoarelor noastre, dar este și în interesul general al politicii noi de colaborare, de pace intre toate popoarele lumii.ÎNTREBARE : Care este pozi
ția României in legătură cu 
noua ordine economică interna
țională pe care g stabilește 
„Carta drepturilor și obligațiilor 
economice ale statelor" adopta
tă de Adunarea Generală a 
O.N.U., avind in vedere că țara 
dumneavoastră a fost una din 
cele care au contribuit cel mai 
mult la redactarea finală a do
cumentului ?RĂSPUNS : România se pronunță ferm pentru realizarea unei noi ordini economice internaționale și, ca atare, pentru o nouă ordine politică democratică internațională, acestea neputînd fi separate una de alta.Apreciez Carta drepturilor și obligațiilor economice ale statelor, inițiată de președintele Echeverria și la care România a subscris cu entuziasm, ca un document important, care va ușura și va putea sta la baza activității pentru realizarea în practică a noii ordini economice internaționale. Desigur, trebuie să avem în vedere că realizarea unei noi ordini economice — care să înlocuiască politica de inegalitate și asuprire a altor popoare prin relații noi de egalitate, echitate, printr-un raport corespunzător între prețurile materiilor prime și cele ale produselor industriale și care, totodată, să stimuleze lichidarea subdezvoltării și ridicarea economică a tuturor țărilor — cere eforturi susținute din partea tuturor statelor. Este necesar ca, pe baza documentelor existente, să se treacă la fapte, la elaborarea în comun, cu participarea tuturor statelor, a principiilor și a normelor care să stea la baza realizării în viață a acestei noi ordini economice internaționale.Dorim ca și în continuare Româ

nia și Mexic să conlucreze activ eu toate statele interesate In realizarea acestui deziderat vital pentru dezvoltarea întregii societăți omenești.ÎNTREBARE : Care este opi
nia dumneavoastră despre în
cheierea războiului in Cambod- 
gia și in Vietnamul de sud, des
pre focarele de tensiune care 
mai există in lume și despre 
destinderea intervenită în rela
țiile dintre Statele Unite și U- 
niunea Sovietică ?RĂSPUNS : România a salutat cu multă satisfacție victoria popoarelor cambodgian și vietnamez, încheierea îndelungatului război din Indochina, care a pus capăt intervenției imperialiste și a lichidat forțele reacționare antinaționale interne, deschi- zînd calea dezvoltării libere a popoarelor vietnamez și cambodgian. Fără îndoială, această victorie istorică constituie unul din evenimentele cele mai importante din ultimul timp, care demonstrează că atunci cînd popoarele sînt hotărîte să-și apere independența o pot face cu Succes, cu atît mai mult cu cît în această luptă ele nu sînt niciodată singure, se sprijină pe solidaritatea țărilor socialiste, • a altor țări, a zeci de țări car® se pronunță pentru o politică nouă, de egalitate și respect al independenței popoarelor, pe acțiunea hotărită 

a opiniei publice internaționale.într-adevăr. în lume mai există încă multe focare și zone de încordare, între care și cea din Orientul Mijlociu. România se pronunță pentru rezolvarea problemelor internaționale — inclusiv a încordării din Orientul Mijlociu — pe calea tratativelor. pentru soluții politice. Considerăm că aceasta este în interesul atîtZiaruluiÎNTREBARE : Programul a- 
probat de către Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român pune sarcina accelerării 
dezvoltării social-economice a 
țării pentru a ajunge, din punct 
de vedere economic, la nivelul 
țărilor socialiste și nesocialiste 
mai dezvoltate. Pe ce căi, cu ce 
mijloace și ce termene se au in 
vedere pentru atingerea acestui 
ambițios obiectiv ?RĂSPUNS : într-adevăr. Congresul al XI-lea al partidului a pus în fața întregului nostru popor sarcina ca România să ajungă din punct de vedere.economic, într-un tețjțțen,.is^' ■VoTtlu'^4'la de2""Da;i în ultimii 30 de anf‘producția industrială a României a crescut de peste 30 de ori, iar pe plan politic-social am înfăptuit o șocietata dintre cele mai avansate din lume — societatea socialistă — totuși, urmare a stării de înapoiere moștenite de la vechiul regim, țara noastră mai are încă multe de realizat în ce privește dezvoltarea sa economică.De aceea, Congresul al XI-lea al partidului a prevăzut dezvoltarea industriei noastre socialiste în ritmuri înalte, modernizarea în continuare a agriculturii, dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economiei. Sarcini deosebit de importante revin cercetării științifice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a socialismului și comunismului. O a- tenție deosebită acordăm pregătirii cadrelor de specialiști necesari în toate domeniile de activitate. De a- semenea, ne preocupăm în continuare de amplasarea rațională a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării.Pentru atingerea acestui obiectiv, Congresul al XI-lea a indicat să se acționeze pentru o folosire cît mai judicioasă a venitului național, atît pentru fondul de consum: cît și pentru fondul de dezvoltare. Spre exemplu, în 'cincinalul care urmează vom aloca circa 66—67 la sută din venitul național pentru consum, iar circa 33—34 la sută pentru dezvoltarea e- conomică-socială a țării.Doresc să menționez, de asemenea, că un rol important în realizarea o- biectivelor propuse revine schimburilor economice și cooperării cu alte state, participării active a României la diviziunea internațională a muncii.Această politică va permite ca după anul 1980 România să depășească stadiul de țară în curs de dezvoltare, iar, treptat, în jurul anului 1990, să ajungă la nivelul statelor dezvoltate din punct de vedere economic, Venitul național pe locuitor va atinge în 1990 circa 2 500—3 000 dolari, față de circa 800 dolari în 1974 și de numai 80 dolari în 1938. Vom asigura astfel dezvoltarea impetuoasă a întregii economii naționale și, pe această bază, vor fi ridicate pe o treaptă superioară bunăstarea și gradul de civilizație al întregii noastre națiuni socialiste.ÎNTREBARE : Piatra funda

mentală a politicii economice a 
României este, dacă sint bine 
informat, procesul de industria
lizare și, în acest cadru, in mod 
prioritar, de dezvoltare a in
dustriei grele. Doriți să expli
cați semnificația multiplă pe 
care o are această cale de dez
voltare, succesele și repercusiu
nile pe care le-a avut pe plan 
social și politic pentru poporul 
român ?RĂSPUNS : întotdeauna am pornit și pornim de la faptul că, pentru a asigura făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru a asigura independența și suveranitatea țării, se impune crearea unei economii naționale puternice și, în acest cadru, dezvoltarea corespunzătoare a industriei. ' țAș putea spune că rezultatele pe care le avem în dezvoltarea industriei, în general, a industriei grele, îndeosebi, au creat condiții pentru o participare activă a României la schimburile internaționale, au dus la schimbări radicale în structura socială a țării, la creșterea puternică a clasei muncitoare, a intelectualității, cu implicații, desigur, asupra întregii dezvoltări a societății noastre socialiste.ÎNTREBARE : Vă rog, dom
nule președinte, să ne vorbiți 
despre situația agricolă a Româ

ni țărilor direct implicate, cit șl al tuturor statelor care se pronunță pentru o politică de pace și colaborare internațională,în ce privește relațiile dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite, România consideră că dezvoltarea acestor relații constituie un lucru normal, ele pornind, fără îndoială, de la interesele celor două state. Ca orice acțiune de îmbunătățire a relațiilor dintre state, aceasta are, fără îndoială, o influență pozitivă asupra dezvoltării situației internaționale. Desigur, noi avem în vedere ca dezvoltarea colaborării dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite să se bazeze pe respectarea independenței, a suveranității tuturor statelor și să meargă în direcția consolidării cursului destinderii, al relațiilor noi in lume. ÎNTREBARE : Care sînt rela
țiile pe care le întreține Româ
nia cu celelalte țări socialiste 
din lume ?RĂSPUNS : România întreține relații de largă colaborare in toate domeniile de activitate cu toate țările socialiste. Considerăm că dezvoltarea acestor relații corespunde pe deplin intereselor fiecărui stat socialist șl, In același timp, intereselor generale ale creșterii rolului țărilor socialiste in viata internațională, ale afirmării principiilor socialiste de colaborare egală între națiuni. Totodată, dezvoltarea relațiilor cu toate țările socialiste va contribui, fără Îndoială, la depășirea divergentelor existente, ceea ce este in interesul nu numai al țărilor socialiste, dar al tuturor popoarelor, al tuturor forțelor progresiste și al politicii de pace internațională. *„El Dia“
niei și despre principalele pro
bleme rezolvate sau care vor 
trebui să fie rezolvate in acest 
domeniu.RĂSPUNS : în ce privește agricultura României, menționez, în primul rînd, faptul că ea este complet socialistă, avînd la bază fie proprietatea de stat, fie cea cooperatistă. Aceasta creează posibilități pentru folosirea în cele mai bune condiții a științei moderne, a mecanizării și chimizării producției in agricultură. Am realizat o creștere importantă a producției agricole în anii care au trecut de la eliberarea țării. în prezent, sarcinile care stau în fațar agricultu- rii sînt legate, în primul tind, de realizarea unui vast program de irigații și îmbunătățiri funciare, car® să asigure condiții cît mai bune pentru obținerea de producții sigure, indiferent de condițiile de climă.în al doilea rînd, avem în vedere să dezvoltăm puternic — pe lîngă producția de cereale — producția a- nimalieră, astfel încît să putem nu numai să satisfacem în cele mai bune condiții necesitățile de consum ale țării, dar și să realizăm un disponibil de export.Rezultatele de pînă acum și direcțiile stabilite de Congresul al XI-lea deschid perspective bune și în domeniul agriculturii.ÎNTREBARE : România des

fășoară o politică externă acti
vă, bazată pe, lărgirea legături
lor cu toate statele lumii, fără 
deosebire de regim social. In 
acest cadru, ce importanță a- 
cordă România relațiilor cu ță
rile care fac parte din lumea a 
treia ?\RĂSPUNS : România acționează pentru o largă colaborare internațională cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire Socială. Considerăm că această colaborare se impune astăzi ca o necesitate pentru toate țările în vederea soluționării în comun a marilor probleme care preocupă omenirea, asigurării progresului economico-social al tuturor națiunilor, participării active la diviziunea internațională a muncii. Desigur, în politica noastră externă, pe primul plan se situează relațiile cu țările socialiste ; acordăm însă o mare atenție relațiilor cu țările în curs de dezvoltare — îmi este greu să spun „lumea a treia" pentru că nu sint mai multe lumi, de aceea folosesc mai curînd termenul „țări In curs de dezvoltare" — și, în acest cadru, cu țările mici și mijlocii. în toate aceste relații punem accentul pe o largă colaborare economică în vederea dezvoltării independente a fiecărei țări.Apreciem, totodată, că această colaborare se înscrie ca un factor activ in lupta împotriva politicii imperialiste, colonialiste, neocolonialiste, pentru o politică nouă, de egalitate, de respect al dreptului fiecărui popor de a-și făuri viața așa cum o dorește, fără nici un amestec din afară.ÎNTREBARE : Ce poziție are 
România față de problema ar
mamentelor nucleare, prolifera
rea acestora și experiențele care 
se fac cu aceste arme ?RĂSPUNS : Republica Socialistă România se pronunță in mod ferm pentru dezarmare și, în acest context, în primul rînd, pentru dezarmarea nucleară. Considerăm că ar fi necesar să se treacă la oprirea producerii armamentului nuclear, la retragerea armamentelor nucleare de pe teritoriile altor state și apoi, desigur, la distrugerea treptată a armamentelor nucleare, pe baza unor acorduri corespunzătoare. Fără îndoială, problema proliferării armelor nucleare și experiențele cu aceste arme preocupă România, ca și cele mai multe state ale lumii. Sîntem însă conști- enți că, vorbindu-se despre neproli- ferare, în lume a avut loc de fapt o proliferare a armamentelor ; in primul rînd a continuat înarmarea atomică și aceasta Înseamnă, în fond, o proliferare. Apoi noi state au trecut pe calea producerii de .armamente nucleare. Iată de ce considerăm că dacă dorim să se realizeze o politică de neproliferare trebuie pornit de la măsurile la care m-am referit înainte. Fără aceasta, nici un stat nu va putea fi oprit să ia măsurile pe care le va crede necesare pentru 

a se apăra.

Combinatul de hîrtle și celuloză de la Călărași — vedere parțială

ȘANTIERELE NOILOR MINE 
DE LA ROVINARI Șl MOTRU 

ignorează termenele, nu țin pasul cn planificarea lucrărilorDeși în primele patru luni din a- cest an cele mai multe din șantierele Gorjului și-au îndeplinit și depășit planul, totuși, pe ansamblul județului, rezultatele în domeniul investițiilor sînt nesatisfăcătoare. Cauza e- sențială : nerealizarea sarcinilor prevăzute în sectorul minier, care deține în 1975 nu mai puțin de 40 la sută din totalul investițiilor pe întregul județ. Aceste neîmpliniri sînt localizate la principalul beneficiar și coordonator de zonă : întreprinderea pentru deschiderea de cariere și mine noi Oltenia, cu sediul în Rovinari.— într-adevăr, ne confirmă directorul întreprinderii, ing. Dumitru Gheorghe, stadiul realizării lucrărilor de investiții în cele două mari bazine carbonifere ale Gorjului — Rovinari și Motru — este necorespunzător. în patru luni, planul la total investiții a fost realizat in proporție de 72,7 la sută, iar la construc- ții-montaj — de numai 45,3 la sută, ritmul în care se lucrează în prezent continuînd să fie sub nivelul prevederilor planului. Se poate spune însă că, spre deosebire de alți ani, pentru 1975 a fost asigurat cu documentație de execuție aproape tot volumul . de investiții, acordindu-se prioritate lucrărilor care necesită o pregătire materială mai complexă. Cu toate acestea, s-au întîmpinat greutăți în începerea lucrărilor de bază și s-a întîrziat deschiderea finanțării pentru o serie de obiective din bazinele Jilț, Pinoasa, Peșteana și Te- homir, datorită în principal neobți- nerii la timp a avizelor de scoatere din circuitul agricol a suprafețelor afectate pentru decopertări. Intîr- zieri mari s-au produs și din cauza nelivrării ritmice și la termenele prevăzute a utilajelor și subansamble- lor. Cu toate intervențiile făcute, furnizorii de utilaje complexe pentru excavat, transport și haldat înregistrează, fată de termenele din graficei® Yde' livrare, restanțe' ce se ridică la' 1890 tone piese și furnituri pehtau excavatoarele din' bazinele Lupoaia și Jilț și la peste 1000 ton® benzi transportoare pentru liniile tehnologice de la carierele Poiana, Roșia și Lupoaia, cuprinse încă din acest an cu producție de cărbune. Și acestea sînt numai o parte din cauzele neîncadrării noastre în ritmul corespunzător de realizare a volumului de investiții prevăzut pentru perioada expirată din anul 1975. Pentru că sarcina efectuării principalelor lucrări revine constructorului— Grupul de șantiere cariere Oltenia, localizat în Roșia-Jiu — care, cu actuala dotare tehnică și structură organizatorică, este pus în imposibilitatea de a realiza planul de con- strucții-montaj.Faptele relatate de directorul întreprinderii fac necesare cîteva sublinieri. La timpul potrivit, conducerea partidului, avînd în vedere vo-
(Urmare din pag. I)unu de la oțelăria doi a fost însoțit de botezul sticlei cu șampanie. Cînd sticla s-a sfărîmat de blindajul de oțel am, trăit cu toții două bucurii : întîia șarjă în noua oțelărie și întiia șarjă intr-un convertizor de producție românească. I-am căutat atunci cu privirile pe șamotorii lui Va- sile Artenie și Ion Tănase. De ce tocmai pe ei 7 Pentru că ei au zidit în patru zile și patru nopți ceea ce trebuia zidit în douăsprezece zile. Patru zile și patru nopți au băut ceaiul a- colo, și-au făcut exemplar datoria de muncitori comuniști, așa cum știu comuniștii să și-o facă. Episodul botezului cu șampanie a fost-unul singur. Dar mii de Vasile Artenie și Ion Tănase au pregătit, prin mii de fapte zilnice, nu puține, am îndrăzni să zicem, eroice, această clipă unică a startului".Ing. Gh. Cașcaval, directorul grupului de șantiere oțelărje, retrăiește un alt fapt, într-o zi liniștită, din memoria acestui drum. „Pentru ceea ce aveam de făcut am ales o zi de liniște. Era exact în urmă cu un an".— De ce aveați neapărat nevoie de liniște ?„...Poate pentru că na confruntam cu o lucrare grea. Care obliga la maximă concentrare. Și astfel am decis montarea tronsonului de galerie, pe artera principală de acces, într-o zi de odihnă. Tronsonul ? O «piesă» lungă de 80 metri. Greutatea : 120 000de kilograme. Cei doi macaragii și-au sincronizat manevrele la sutime de secundă. La un moment dat ceva nu era in regulă, deși nimic nu tulburase desfășurarea operațiunii. Macaralele au încremenit. Am revăzut calculele. Nu, n-aveam motive de îngrijorare. Trebuia să continuăm cu același curaj. In jurul prînzului «piesa» a- mintită se afla exact în locul hărăzit încă de pe planșetă. Cele două ore de ridicare propriu-zisă însă, în ziua aceea liniștită, cu greu se pot uita. Au fost 120 de minute, trăite secundă cu secundă ! Pentru mulți dintre noi au fost 

Itlmul mare de lucrări miniere ce se execută în Gorj, a indicat înființarea unei întreprinderi de cbnstrucții pentru cariere și mine noi care să funcționeze pe teritoriul acestui județ. Deși înființarea și organizarea ei trebuiau să fie corelate cu planul de investiții pe anul 1975, menționata întreprindere, care urma să aibă cinci grupuri subordonate, n-a fost organizată potrivit noilor cerințe. Și, desigur, necesitatea sporirii capacității actualului grup de la Roșia-Jiu, a dotării sale superioare — care-și poate găsi rezolvarea prin organizarea cît mal urgentă a Întreprinderii de construcții pentru cariere și min®
Ce ere de spus 

conducerea Trustului 
de construcții -montaj 
minier din București ? 

Dar ministerul de resort ?

— nu poate să nu fi® evidentă șl pentru forurile de resort ale unității respective. Chiar în condițiile menținerii aceleiași structuri a grupului, trebuia acționat încă de anul trecut pentru asigurarea organizării de șantier la nivelul sarcinilor de plan mult sporite din acest an.— Situația existentă la ora actuală — apreciază Anatolîe Cojucar, directorul grupului — se datoreș- te. evident, neasigurării unei pregătiri corespunzătoare a activită- .ții la nivelul sarcinilor de plan P® anul 1975. Această îndatorire revenea, în primul rînd, conducerii Trustului de construcții-montaj minier București, care a cunoscut din vrem® creșterea masivă a frontului de lucru aferent grupului Roșia-Jiu. Sarcinii® mari impuneau luarea din timp a măsurilor de pregătire organizatorică și materială, între care : asigurarea forței de muncă și a unei structuri organizatorice corespunzătoar® | crearea spațiilor de cazare prin construirea de locuințe, cămine, cantina și celelalte utilități sociale ; construirea de noi baze de producție ; asigurarea dotării tehnice ; obținerea unor garanții ferme pentru executarea de către Centrala transporturilor auto a unui volum de transport da 36 milioane tone și asigurarea transportului angajaților la și de la locul de muncă. Or, trustul amintit nu a 
minute unice da experiență".— Un bun cîștigat, deci?„Pe care îl vom folosi la blocul III al oțelă- riel și, poate, unii dintre noi, la nașterea oțelăriilor din Călărași".Pînă atunci însă, deschidem O mică paranteză : noua oțelărie gă- lățeană este proiectată, ca și surata ei anterioară, pentru 3 milioane tone oțel pe an, obținut prin procedeul LD (în converti- zoare, prin insuflate cu oxigen). Printre premiere: aici se află cel mai mare melanjor din țară. Inchi- puiți-vă un recipient în

Reșița, U. M. Timișoara, Combinatul siderurgic Galați însuși etc.Ing. I. Țintă, directorul grupului de șantier® furnale : „Dacă colegii noștri au ales o zi nelucrătoare, liniștită, în episodul pe care vreau să-l reamintesc noi am avut nevoie de o zi fără vînt. Trebuia să montăm, la 44 metri înălțime, cupolele cauperelor de la furnalul 4. Și intrasem într-o cumplită criză de timp. Și ne-ar fi stingherit grozav vîntul. Cupolele ? Forme asimetric®, izvorite dintr-o gîndire tehnică originală. In felul acesta, greutăți ce păreau de ne
ANOTIMPURILE 
OTELULUI LA GALAȚI

stare să primească 2 500 t fontă lichidă. Adică o garnitură de tren cu 250 de vagoane ! Toate utilajele sînt concentrate într-o singură hală. (S-au economisit astfel circa 4 000 t de construcții metalice). Se poate spune, fără să greșim, că aici se află cea mai grea hală din țară. Și încă ceva : cînd maistrul Donel Sanapoloianu și topitorul Pavel Hanganu au dat comenzile de elaborare a șarjei nr. 1, a fost întîia lor comandă la primul convertizor de producție românească. Ei și alții ne-au rugat să nu omitem acest lucru. (Cum a omis întreprinderea de mașini grele București să bată cuvenita plăcuță nichelată pe blindajul convertizoru- lui ; plăcuță care să amintească numele colectivului ce a izbutit această nouă performanță a industriei românești ?) Așadar, iată tot atîtea lucruri demne de reținut, pe care nici o hartă strategică nu este în stare să le cuprindă. Totodată, e locul să notăm aici numele cîtorva din principalele uzine care au construit utilajele noii oțe- lării și ale noului furnal gălățean : „Progresul"Brăila, „23 August", F.E.A. și „Automatica" București,

trecut au fost escaladate. Poate că în epopeea construcției furnalului nr. 4 nu vom găsi un alt episod mai impresionant de dăruire, o mai aprigă dorință de a depăși momentele de impas, de a afla soluții chiar și acolo unde granița imposibilului părea atît de aproape. Fiecare cupolă a fost dezmembrată în 3—4 bucăți. Fiecare bucată cîn- tărea 27—35 de tone. Mon- torii lui Ilie Caraibot și Gheorghe Cușmir, sudorii lui Alexandru Velici și mulți alții au dus la bun sfîrșit una dintre cele mai interesante și dificile lucrări".Poate că la fel ar fi îndreptățiți să zică și cei care au trăit tensiunea u- nică a montării compensatorului. A rememorat secvența asta. în treacăt, ing. Cornel Velincov, directorul Combinatului siderurgic Galați : „Livrat de parteneri străini — vreau să menționez că utilajele pentru oțelăria II și furnalul 4 sînt românești în proporție de peste 80 la sută — compensatorul n-a rezistat la prima probă. Trebuia adus altul, urgent, cu vasul pe Dunăre. Lucrările de construcție erau blocate. S-a găsit insă mijlocul

făcut nici o analiză privind necesarul de utilaje, mașini-unelte, scule și alte mijloace materiale pentru completarea dotării grupului și nici nu le-a cuprins în planul de investiții pe 1975. Conducerea trustului de construcții-montaj nu trebuia să piardă din atenție această realitate : 60 la sută din planul trustului urma să fie realizat la Roșia-Jiu și, deocamdată, nu există perspectiva deschiderii vreunei exploatări miniere In București 1 Este oare de admis faptul că, în perioada de pregătire a planului, în afară de contabilul-șef, nu a participat nici unul din directorii trustului la analizele și ședințele noastre de lucru ? Spun toate acestea cu multă amărăciune, fiindcă de 8 ani, de cînd muncim In Gorj, am fost obișnuiți să n® achităm cu cinste de sarcinile încredințate. Nutrim totuși speranța să fim ajutați concret și cît mai urgent de către trust șl ministerul de resort, pentru că dorim și sîntem hotărîți să facem totul ca să recuperăm restanțele și să ne încadrăm in ritmul normal de muncă.Așadar, netncadrarea In ritmul corespunzător de realizare a investițiilor în sectorul minier din județul Gorj nu este accidentală. Importanța deosebită a acestui sector pentru e- conomia națională, ponderea sa ho- tărîtoare în balanța energetică actuală și de perspectivă — județul asi- gurînd de pe acum 50 la sută, iar în 1980, 72 la sută din producția de cărbune a țării — impuneau și impun în continuare conlucrarea strînsă a tuturor factorilor responsabili, de la beneficiarul direct și constructor, pînă la centrală și minister, în vederea asigurării condițiilor necesare pentru buna desfășurare a activității în domeniul investițiilor și al extracției de cărbune. La o recentă plenară a comitetului județean da partid, la care au participat reprezentanți ai centralelor și ministerelor angajate .în. realizarea, volprmiîui de investiții prevăzut pentru județul Gorj, s-a a- nalizat în mod deschis și aprofundat această problemă. Dezbaterile s-au desfășurat sub semnul răspunderii și angajării comune pentru recuperarea rămînerilor în urmă, pentru realizarea planului de investiții pe 1975 șl pregătirea corespunzătoare a lucrărilor din anul 1976. De aceea, este de așteptat ca forurile de resort și furnizorii de utilaje să găsească ne- întîrziat soluțiile necesare pentru redresarea activității de investiții în bazinele carbonifere ale Gorjului — și, în primul rînd, pentru dotarea cu mijloacele necesare și dezvoltarea capacității de execuție a constructorului •— creind astfel condițiile necesare pentru creșterea extracției da cărbune în viitorul cincinal.
Dumitru PRUNĂ 
corespondentul „Scîntell"

să se continue, plnă la sosirea instalației. Fiecare zi conta enorm. Și am avut împotrivă și... Dunărea. Crescuse mult spre izvoare și nava respectivă n-avea cum să treacă pe sub un pod. Vă Închipuiți c« însemnătate avea pentru noi, acum, obișnuitul comunicat al cotelor apelor ? Comandamentul Navrom Galați a urmărit nava asta, cu o încărcătură extrem de prețioasă pentru combinat, din port în port. Timp în care constructorul a făcut apel la fel de fel de soluții originale pentru a nu înceta ritmul lucrărilor. Și astfel, ceea ce părea Iremediabil un handicap, s-a transformat într-o reușită".— Pentru că ați amintit de reușită: ce înseamnă noua oțelărie și noul furnal pentru combinatul siderurgic gălățean 7„înseamnă intrarea In etapa a doua de dezvoltare a combinatului, la sfîrșitul căreia urmează să producem 7,2 milioane tone de oțel. (Anul acesta noi dăm țării 4.2 milioane tone de oțel). Realizarea investițiilor pentru a IlI-a etapă de dezvoltare va a- sigura o producție de 10,8 milioane tone oțel după anul 1980, din cele 17—18 milioane de tone — nivel la care va ajunge siderurgia românească, potrivit sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea"....La 14 septembrie 1966, tovarășul Nicolae Ceaușescu tăia panglica inaugurală la laminorul de tablă groasă. începea să producă cea mai tînără cetate de foc a țării — Galați. Intr-o altă vară — vara lui 1968 — au prins să aureoleze cerul orașului șarjele oțe- lăriei numărul 1. Mai înainte, furnalul nr. 1. Apoi, laminoarele de benzi la cald, la rece. Celelalte furnale. In această primăvară — au trăit clipa de start cele două obiective amintite. Anotimpurile Ga- lațiului au devenit din ce în ce mai fierbinți. Destinul oamenilor de aici este tot mai mult legat de metal. Pe uriașa hartă a Industrializării socialist® a patriei, Galațiul scrie cu săgețile sale incandescente izbînzi demne de acest timp de glorii al României.
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FAPTUL 
DIVERS
Aventură 
la doi ani 
si o lună»

Scăpat de sub supravegherea 
frățiorilor mai mari, un copil de 
doi ani și o lună, pe nume Va- 
silică, din Brusturi, județul 
Neamț, a pornit-o de unul sin
gur pe o cărăruie spre pădurea 
de la marginea satului. Venind 
întunericul, s-a rătăcit. Seara 
tîrziu, cind s-au întors acasă, 
părinții au dat fuga la postul de 
miliție, iar plutonierul Vasile 
Mihăilă a avut o idee salutară : 
întrucit afară ploua cu găleata și 
era întuneric beznă, l-a mobili
zat pe membrii gărzii patriotice, 
și astfel, zeci și zeci de săteni au 
pornit să colinde pădurea și îm
prejurimile. Abia a doua zi — 
după cum ne informează cores
pondentul nostru voluntar, I. 
Dragomirescu — Vasilică a fost 
găsit intr-o groapă năpădită de 
bălării mai mari declt el, Sub 
care iși aflase culcuș. Examinat 
de medic, i s-au dat primele în
grijiri, iar acum Vasilică este, 
cum se spune, „in afara orică
rui pericol". Totul e bine cind se 
sfirșește cu bine. Ceea ce nu în
seamnă că mai trebuie lăsat sd 
umble hai-hui.

LăcustariZilele trecute. In zona orașului Galați și in Împrejurimi, și-au făcut apariția cîteva stoluri de lăcustari, păsări din familia graurilor, care n-au fost semnalate pînă acum niciodată pe malurile Dunării. Lăcustarii trăiesc, de obicei, prin India. Asia Centrală, Orientul Apropiat. Cum de s-au „rătăcit" pe la noi 7 Cercetătorii gălățeni de la Muzeul de științe naturale încearcă să dezlege misterul. Pînă una, alta, ei și-au îmbogățit colecția ornitologică a muzeului cu citeva prețioase exemplare de lăcustari. Cu alte cuvinte, n-au lăsat să le... zboare o asemenea pasăre rară.
S-a lăsat 
cu muzică

— Știți de ce v-am rugat să 
veniți aici, la miliție 1

•— Nu știu. Buletinul îl am in 
ordine, scandalagiu nu sint, de 
furat n-am furat in viața mea 
o gămălie de ac.

— Dar dv. vi s-a furat ceva 
vreodată ?

— Prin noiembrie, anul trecut, 
mi-a dispărut un tranzistor. Dar 
n-am reclamat. Ce mi-am zis ? 
De ce să mai pun și eu miliția 
pe drumuri ? ‘ iisrtt

— Poftiți. E tranzistorul dv. 7 
— Al meu e. Jl cunosc după... 
Dialogul a avut loc la sediul 

miliției din Tecuci. Păgubașul se 
numește Ion Mocanu, muncitor 
la Întreprinderea de reparații 
auto Tecuci. Tranzistorul „ciu
tă" din nou, ca înainte. Cit des
pre făptaș, s-a lăsat cu... muzică.

Șoferul, 
ciobanul 
si revizorul»Șoferul Nicolae Constantines- cu, de la Grupul de Șantiere hidroenergetice de pe valea Sebeșului, a plecat la drum cu camionul 34—B—3564. Totul părea în ordine. Pe drum, l-a a- juns din urmă pe Nicolae Bran- ga, din Poiana Sibiu, care mina agale o turmă de oi. Oi multe, mîndre și cornute. Apreciind bine distanța, circullnd regulamentar, șoferul a apăsat pe fri- nă, dar frîna nu l-a ascultat. Și camionul s-a năpustit în turmă. Zece ol și opt miei și-au dat obștescul sfîrșit. Cum se va împăca șoferul cu ciobanul, nu se știe Încă. Va stabili miliția. Poate le va sări in ajutor revizorul tehnic, care a dat „bun de drum" camionului defect.
Valiza 
călătorea 
fără stăpîn

La miliția gării Satu-Mare s-a 
prezentat cetățeanul Ioan V. 
Goga din Craiova : „Am ci
tit faptul divers din _ 25 mai 
despre valiza găsită în tre
nul 4064 și predată aici de un 
călător. E a mea". S-a constatat 
că, intr-adevăr, valiza eu haine, 
încălțăminte și toate cele ii a- 
parține. Cit privește tinărul din 
cele două fotografii înrămate 
găsite in valiză, despre care 
presupuneam că ar fi stăpinul, 
este nepotul păgubașului, căruia 
acesta ii înrămase portretele, 
fiind de meserie. Dar și mai ciu
dată e „călătoria" valizei. I.G. nu 
o uitase in trenul 4064, ci in tre
nul 4003, din care a coborît in 
gara Huedin. Apoi, valiza a a- 
juns la Satu-Mare, cu trenul 
4061. Apoi, și-a continuat dru
mul la Baia Mare. Apoi, de aici 
a revenit la Satu-Mare. cu a- 
celași tren, dar sub numărul 
4064...

„împrumut"în noaptea de 26 spre 27 mai, In casa lui Crăciun Lingurar din Cluj-Napoca s-a iscat scandal. De la scandal, s-a ajuns la bătaie, iar din cauza bătăii soția sa, Lucreția, a trebuit să fie internată in spital. Chemat să răspundă pentru fapta sa, Crăciun Lingurar a încercat să se dezvinovățească : „Acum o săptămină, frații ei m-au bătut pe mine. Și le-a dat și soția o mină de ajutor. Așa că, n-am făcut decît să-i restitui împrumutul". Iar legea adaugă dobîndă de rigoare.
Rubricd redactata de
Petre POPA
cu sprl imul corespondenților 
„Scinteii"

VACANTA ȘCOLARĂ 
SE APROPIE

Inițiative, pregătiri pentru activitatea cultural-educativă, dar și cîteva încălcări ale 
prevederilor legaleîn aceste zile, premergătoare declanșării „trimestrului IV" al anului școlar, un raid prin cîteva județe ale țării — Constanța, Harghita, Prahova. Argeș, Vilcea, Dîmbovița. Vrancea — relevă că. în general, pregătirile sînt într-un stadiu foarte avansat. Comandamentele locale ale vacanței — în care sint rep^ezentați toți factorii care concură la buna desfășurare a vacantei școlare — ne-au furnizat date interesante cu privire, la multiple și interesante modalități de organizare a odihnei copiilor : Ia dezvoltarea și îmbogățirea bazei materiale destinate vacanței, la pregătirea cadrelor didactice care-i vor insoți pe elevi și vor organiza împreună cu ei numeroase activități politico-educative.Se cuvin relevate, de la început, atenția și grija deosebite manifestate de organele locale de partid pentru asigurarea in cele mai bune condiții a odihnei tineretului școlar. în județul Vilcea. biroul comitetului județean de partid a analizat tntr-o ședință stadiul pregătirilor și a a- doptat măsurile necesare pentru finalizarea lor la timp. Tot astfel. în județele Dîmbovița și Vrancea. activiști al comitetului județean de partid. deplasindu-se pe teren, au contribuit direct la depistarea și includerea în rețeaua de colonii și tabere a noi spații de cazare, asigurtnd a- menajarea și dotarea lor corespunzătoare.Aproape In fiecare dintre județele amintite se intilnesc interesante acțiuni de autogospodărire și autodo- tare în vederea sporirii capacității de cazare a taberelor și coloniilor, a bazelor turistice. în județul Harghita, bunăoară, pionierii din Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc. Cristuru Secuiesc și Gheorghieni vor amenaja cite un sat de vacanță cu căsuțe confecționate de ei in atellerul-școală și la cercurile de la casele pionierilor. La dispoziția școlarilor din județ vor fi puse, pe bază de autogospodărire, 6. cabane aparținînd întreprinderii forestiere de exploatare și transport. La Nucșoara (Argeș) și in alte părți s-au construit noi blocuri alimentare și căsuțe pentru cazare din fondurile provenite din acțiuni pionierești de muncă patriotică, iar in județul Vrancea. pentru dezvoltarea bazei de vacantă a elevilor, s-au valorificat gospodărește resurse locale, cu contribuția patriotică a cetățenilor, a comitetelor de părinți de pe lingă școli.Contrastînd cu aceste acțiuni gospodărești. în unele județe însă se diminuează artificial capacitățile de cazare in tabere și colonii, încălcîn- du-se legislația in vigoare privitoare la această problemă. Astfel, după cum s-a menționat într-o recentă ședință a comandamentului central al vațanței. consacrată analizei stadiului pregătirilor pentru vacanța de vară a elevilor. O.J.T. Prahova a transformat cea mai bună și cqhfortabilă colonie de preșcolari J (IaZ-Sinaia) în... han (măsură adop- ‘ tățȘ fără acordul Ministerului Edu? cațici și învățămîntulul și fără a se da in schimb spații corespunzătoare conform prevederilor H.C.M. nr. 558/ 1970). Tot astfel, capacitatea taberelor de la mare ar putea să crească — ne informează comandamentul local al vacanței — dacă internatul grupului școlar agricol (cu 350 locuri) ar fi destinat odihnei copiilor și nu organizării unei tabere pentru angajații din ministerul de resort, dacă alte două internate — al liceului sanitar și al liceului energetic — n-ar fi folosite pentru reciclarea cadrelor, acțiune pe care ministerele tutelare ar putea s-o organizeze în numeroase alte locuri.Există apoi unele deficiențe Ia capitolul reparații și curățenie a localurilor destinate taberelor. Dacă la taberele Suzana. Stefești, Izvoarele reparațiile interioare și exterioare sint pe sfîrșite. pregătirea internatelor unor școli de la Sinaia. Breaza, Bușteni, Plopeni (județul Prahova) — unde vor fi cazați peste vară sute și sute de elevi — este mult lntlrziată. n-au fost Încă

Duminică, pe stadionul „23 August", după fluierul final ai meciului România — Scoția, mii de spectatori au rămas mult timp pe loc in tribune, stupefiați de ceea ce părea incredibil, dar din păcate adevărat și practic ireparabil : în ultimul minut de joc echipa Scoției egalase 1Era un meci ciștigat. Nu numai pentru că scorul de pe tabela de marcaj ne era favorabil ci, in special, fiindcă timp de două treimi din joc fotbaliștii "români dominaseră mai mult, avuseseră ocazii clare de gol, iar, în această perioadă, adversarii, practic, nu puseseră în pericol poarta noastră. Iată insă că in ultima treime a partidei și-au făcut loc treptat un mănunchi întreg de carențe mai vechi ale fotbaliștilor noștri, carențe deseori criticate în trecut ți pe care, după cum s-a văzut, echipa, conducerea ei nu le-au extirpat decis din mentalitate și din tactica de Joc.Astfel. în momentele lh carte nimic nu justifica o atitudine defensivă — nici avantajul minim de un gol. dar nici acțiuni de atac și presiune din partea adversarului — fotbaliștii noștri au cedat deliberat inițiativa, incercînd să mențină rezultatul prin schimburi prelungite de pase la mijlocul terenului, mai ales în jumătatea proprie !Ignorind parcă faptul că se afla în mijlocul unui stadion cu 80 000 de susținători în tribune, că era privită de milioane de telespectatori, formația începuse să se comporte nu ca o echipă de luptători sportivi, deciși să dea ultima picătură de energie pentru victoria culorilor reprezentativei. ci ca un mănunchi de jucători ce $i-au Încheiat socotelile și iși petrec restul timpului pășind intre ei o minge de fotbal. Deopotrivă de vinovat e și antrenorul V. Stânescu, a cărui capacitate de intervenție In privința felului defectuos în care se manifesta echipa nu s-a făcut deloc simțită pe cimpul de joc.Această mentalitate și această a- titudine tactică — care ne-au provocat prin defetismul lor atitea neajunsuri in trecut — au fost Ia rădăcina eșecului și in meciul de duminică. Pentru că trebuie s-o spunem răspicat : rezultatul de egalitate — pe teren prbpriu și in condiții deosebit de favorabile — e un eșec care a produs un sentiment de totală insatisfacție numeroșilor amatori de fotbal de la noi din țară.Publicul prezent pe stadion și milioanele de telespectatori, care aprecia- 

programate lucrările necesare de. curățenie și amenajare pentru lunile de vacantă. N-au fost terminate nici lucrările de verificare și reparare a instalațiilor electrice și sanitare din numeroase alte localuri de colonii și tabere din județele vizitate.După cum se știe, din programul vacanței de vară fac parte integrantă și acțiunile de muncă patriotică ale pionierilor și școlarilor în agricultură și pe șantierele construcțiilor școlare, lucrări de larg interes cetățenesc pe plan local. Realizarea valențelor educative șl de reală eficiență social-economică a acestor acțiuni depinde. în cea mai mare măsură. de buna organizare a acestei importante acțiuni de vacantă. Or, nu peste tot în județele amintite s-au conturat cu grijă și discernă- mînt obiectivele unde vor lucra elevii, n-au fost alcătuite programările pe serii, pe bază de contracte ferme cu întreprinderile și instituțiile beneficiare. Deși mai sînt doar cîteva Zile pină la închiderea cursurilor, în școli n-au fost definitivate și afișate programele de vacanță, pentru ca elevii care rămîn peste vară In localitățile
„INTEROGATORIU 

IN ZORI"Cizme și arme. Pași grăbiți pe caldarîm. Este urmărit un om... în anii luptei neînfricate a partidului nostru împotriva fascismului, călăii pregătesc execuția unui comunist. Două porți de celulă. Este ora 5 «1 la 7 se va împlini ho- tărlrea „legiuitorilor". Procurorul a primit felicitări și probabil va fi avansat pentru „rechizitoriul" pe care l-a rostit cu 3 zile in urmă. Ceva însă 11 neliniștește. Cum a putut fi atît de dîrz comunistul ! Mai sînt două ore pînă Ia executarea sentinței nedrepte. începe interogatoriul final : ..Aș vrea să știu care este sensul vieții tale ? Sacrificiul, pentru ci- ne-1 faci 7" „Condamnatul" vorbește pentru prima oară. Spune că a adunat in el răzvrătirea lui Ho- ria. Doja și Tudor și< Bălcescu, că are o ne*-.-  țărmurită încredere In Viitorul omului, . în , victoria poporului condus de partidul comunist, In lupta sa pentru eliberare națională și socială, pentru socialism și comunism. Interogatoriul devine rechizitoriu al orînduirii sociale bur- ghezo-moșierești. al clrmuitorilor fasciști din acea vreme...

PROGRAMUL I
8.30 Curs de limba germană.
9,po Teleșcoală.

10,00 Curs de limba franceză.
10.30 Pagini din opere.
11.00 Film artistic : „Hoții de vite 

din Colorado".
12.10 Telex.
18,00 Curs de limba rusă.
16.30 Curs de limba engleză.
17,00 Telex..
17.05 Muzica — emisiune de aetua- 

' I ut'vi «WW '
< •* îtt.M Album edral.
’ f 17.50 Algoritm TV — emiSiiW en» '

I eiefoțăsdică pentru tineret;
18.20 Muzică distractivă
18.35 Tribuna TV.
19,00 Județele tării pe verticala 

dezvoltării. — Azi Județul 
Dîmbovița.

19.20 1001 de seri : Felix motanul.
19.30 Telejurnal.
20,oO Seară de teatru : „Livada cu 

Vișini" de A. P. Cehov.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II
10.00 S&ptămina muzicii românești 

— Iași 1975.
20,40 Film artistic : „Gangsteri si 

filantropi" — producție a stu
diourilor poloneze.

22,05 Cărți și idei.

în Editura politică a apărut volumul :LUIS ECHEVERRIA ALVAREZPENTRU O NOUA ORDINE INTERNAȚIONALA
ierul final ; inegal — Lucescu, acțiuni bune pe aripă irosite, tot de el, prin pase la adversar, prestație sub randamentul normal de vechi jucător internațional. Cit îl privește pe Dobrin, ni se pare de neadmis ca un asemenea jucător, care știe să creeze o fază unică, decisivă pentru rezultatul echipei, să nu aibă puterea, prezenta de spirit să-i dea o finalizare elementară. După părerea noastră, era obligatoriu ca. măcâr după acea fază (min. 64). antrenorul să fi procedat la înlocuirea lui, pentru a 

se depăși momentul psihologic nefavorabil, pentru a se da echipei un nou suflu. De asemenea, trebuie să spunem tinerilor jucători — cărora suporterii le cereau reconfirmări nete ale unor realizări din meciuri recente — că s-au situat sub nivelul propus, unii, de pildă SătmăreanU II ți Anghellni, corni- țind numeroase greșeli tehnice și de plasament.Deznodămtntul partidei de duminică ne Obligă să revenim și asupra unor fapte la care făcusem referiri in comentarii precedente. Era vorba despre rabatul de la pregătire ce și-1 îngăduie citeodată unii jucători, despre Încălcări ușuratice ale regulilor de comportament sportiv — subscriind atunci la cerința „de a se intensifica munca directă de educare a fiecărui jucător in spiritul respectului cotidian față de normele conduitei sportive". Apoi, observam că, în pofida unor intervenții directe ale conducerii C.N.E.F.S. și F.R.F., persistă printre unii jucători atitudini nejuste, preocupări lăturalnice, ambiții mărunte. Subliniind din nou că a- semenea atitudini au fost discutate in mod concret și criticate la ședințe cu

Libretul operei „Interogatoriu în zori" (autor V. Blrlădeanu) are puterea declanșării din citeva cuvinte a unei reale tensiuni dramatice.Muzica — compozitor Doru Popovici — convinge după primele minute de audiție. Are valențe umane, de profundă rezonanță, acea simplitate, acea curgere

limpede, firească (a- preciem participarea Orchestrei de studio a Radioteleviziunii dirijată de Carol Litvin) fără patetisme, care merge de la nuanța discretă abia pronunțată, pînă la exprimarea năvalnică. răscolitoare.Opera „Interogatoriu in zori" — lucrare d>stinsă cu premiul al îl-lea la concursul ..Omagiu făuritorilor socialismului", con-
CRONICA

MUZICALĂcurs inițiat de Radio- televiziunea Română — a devenit de cu- rînd premieră a Teatrului liric T. V. în dificilul rol al procurorului, — Octav Eni- găresctt " ’■ in*tr-adSvăr ‘ actorul" de mare'* 1? claia dare a știut cu mimica feței și expresia ochilor, cu tonul rostirii frazelor, să construiască perfect portretul a- devăratului învins. Chipul comunistului a fost abil conturat de Gh. Crăsnaru, sub- liniindu-i-se mîndria, hotărîrea, linia unei vieți drepte, cinstite, a unei lupte fără momente de renunțare, de șovăială. Pelicula a adus acele corespondențe imagistice atît de necesare in argumentare, în conturarea cu fermitate a ideilor. In regia lui A. I. Arbore, opera- film (redactor C. An- gelescu-DrobOtă) — de la pașii pe calda- rim ce hăituiau un om, la acel zîmbet
seră începutul bun al tricolorilor și se așteptaseră ca echipa să continue pină la capătul celor 90 de minute jocul ofensiv și plin de hotărîre, au rămas de-a dreptul decepționați in fața degradării spiritului de luptă, al treceri! echipei noastre pe făgașul falimentar al paselor fără rost, împinse pînă Ia antijoc. Spectatorii din tribune scandau și cereau jucătorilor să lupte cu hotărîre și să persevereze în a construi atac după atac — în mod evident, singurele căi valabile pentru dobindirea victorie! ; drept 
CONCEPȚIA TACTICĂ, PREGĂTIREA FIZICĂ 

Șl COMBATIVITATEA- 
iată ce le-a lipsii duminică fotbaliștilor noștri

răspuns la aceste îndemnuri calde și totodată raționale, formația, principalii ei jucători, in special mijlocașii cu multă experiență, acționau de-an- doaseleâ ! Au fost aproximativ 20 de minute de joc în care atitudinea lipsită de combativitate șl tactica defetistă au condus la un deznodămint care aruncă o mare pată de umbră asupra unor reușite ale acestui sezon competițiOnal.E mai mult declt probabil că la degradarea spiritului competitiv al majorității echipierilor ca și in privința revenirii la năravul tacticii „de trecere a timpului" și-a spus cuvin- tul deficitul de pregătire fizică. în ultima parte a meciului de duminică, am văzut pe teren jucători dind semne evidente de oboseală, unii chiar vlăguiți. încă după partida de la Madrid, consemnam Intr-un comentariu opinia critică și autocritică a antrenorului lotului reprezentativ. Valentin Stănesou, după care jucătorii noștri rămin deficitari la capitolul rezistentei în regim de viteză în joc. După cum se constată, in pofida trecerii timpului, acest deficit semnalat nu numai Că n-a fost înlăturat; dimpotrivă, la unii 

natale, părinții lor să le cunoască și să contribuie la realizarea lor.Timpul scurt care a mai rămas pînă la începerea vacanței trebuie utilizat cu maximă eficiență de comandamentele de vacanță — sub îndrumarea organelor de partid — pentru remedierea deficientelor semnalate, pentru terminarea tuturor lucrărilor pregătitoare. De la problemele aprovizionării cu alimente și ale amenajării localurilor, pină la stabilirea itinerarelor de excursii și drumeții și a programelor cultural- educative din tabere și casele pionierilor. de la bazele sportive puse la dispoziția elevilor pe timpul vacantei. de la primirea la sosirea in colonii și tabere pină la asigurarea deplinei lor securități in timpul vacantei (de remarcat că în vacanta de primăvară nu s-a înregistrat nici un accident de circulație cu copiii aflați In excursie) — toate aceste acțiuni trebuie să se afle permanent în a- tenția factorilor răspunzători de bună desfășurare a vacanței de vară a tineretului școlar.
Florica DINULESCU 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

ironie al unul gardian așa-zis mut, zimbet al omului Simplu care înțelege mersul adevărat al istoriei și til- cul vorbelor comunistului și puterea adevărului lor. pînă la acea imagine de final în cațe omul legii părea strivit de realitățile vremii — are desfășurare de poem. Simțim cum cel condamnat poartă in inima Iui și oameni și locuri dragi (sînt inspirate imaginile filmate de George Pas- caru). cum dialogul de fapt nu se poartă între patru, pereți, în- tr-un birou de procuror, că vorbele au rezonanță. au ecou, au ascuțimea tăișului de oțel. Și, cu siguranță, vor mobiliza, vor da putere și încredere, vor deveni ștafetă către cei de dincolo de porțile închisorii, care luptă mai departe, pentru cauza libertății poporului. Cu excepția cîtorva secvențe mai puțin reușite, cu tentă estra- distică, (zvircolirea procurorului, rotirea imaginii mamă-copil) regizorul, întreaga e- chipă de filmare (imaginea este semnată de Sabin Devderea) au gindit inteligent cadrele, succesiunea lor pentru crearea tensiunii, pentru sublinierea dramatismului ; au demonstrat un lăudabil profesionalism. „Interogatoriu in zori" — operă cu profund caracter militant — este o peliculă de succes, o pledoarie pentru valențele teatrului liric modern destinat micului acran.
Smaranda 

J OȚEAN'U

jucători principali, de exemplu, Dumitru (prestație foarte bună pe stadionul din Madrid) și Dinu, s-âu observat regres de formă, sensibile scăderi ale resurselor fizice, fapt ce a influențat negativ jocul formației exact in punctele ei cheie. Este vorba aici, s-o spunem deschis, de slăbirea responsabilității față de munca și pregătirea proprie, desfășurate cu intermitențe și după capricii personale, la lot și in special la cluburi. Or. se cunoaște limpede că rezistența fizică, mai ales in re

gim de viteză, nu se dobindește și nici, nu se păstrează prin simplele antrenamente, la lot, în preajma unui meci sau altul.în cronica dinaintea partidei de duminică, bazindu-ne pe influența jpe care o pot avea asupra jocului echipei și a rezultatului final tocmai fotbaliștii noștri valoroși, cu multă experiență internațională, făceam apel direct, in numele numeroșilor susținători, la Dumitru, Dinu. Rădu- canu, Lucescu și Dobrin. cerindu-le să se exprime, In primul rînd ei, la nivelul cel mai înalt al posibilităților de care dispun. Din păcate, tocmai aceștia n-au răspuns așteptărilor amatorilor de fotbal, lucru pe care sint datori să-l recunoască In modul cel mai sincer. Despre forma lui Dumitru și Dinu am amintit mai Înainte ; adăugăm aici că ambii nu s-au dezbărat de meteahna unei anumite „temporizări", ei avfnd o mare parte din vină pentru cedarea inițiativei In joc : Râducanu, puțin solicitat in meci, după două-trei parade bune în ultimul sfert de oră, n-a respins mingea dificilă, totuși parabilă, care i-ar fi justificat nota de portar la post din primul minut pînă la flu-

„Săptămină culturii 
libiene"Luni la amiază, în Capitală s-a deschis, sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Săptă- mîna culturii libiene, prima organizată în tara noastră.La vernisajul expoziției „Comori de artă din Libia", au luat cuvîntul Costel Badea, secretar al Uniunii Artiștilor Plastici, și Mabrouk Ben Kajan. Însărcinat cu afaceri ad-intc- rim al Republicii Arabe Libiene In țara noastră. Vorbitorii au evocat. în cadrul festivității inaugurale, bunele relații stabilite in ultimii ani intre Republica Socialistă România și Republica Arabă Libiană, prietenia statornicită între popoarele celor două țări. Totodată. s-a exprimat Convingerea că actualele manifestări culturale libiene, organizate in România, ca și cele din cadrul Săptăminii culturale românești. care vor avea loc In Libia, în luna august, vor fi primite cu aceeași simpatie și interes, se vot bucura de aceeași largă audiență în rinduriie publicului iubitor de artă.La vernisai au aSistat Ton Dodu Bălan, vicenreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Ioan Botar, secretar general al I.R.R.C.S., funcționari superiori d*n  M.A.E., oameni de artă și cultură, student! li- bieni care învață In tara noastră, un numeros public.Au fost nrezenți membri ai corpului dinlomatic. orecum si delegația culturală din R. A. Libiană. aflată în țara noastră cu acest prilej.

♦Luni seara. Ansamblul național de folclor din Republica Arabă Lfh’ână a prezentat un spectacol de gală In Capitală. D’n bopatul lor repertoriu, care cuprinde peste 40 de dansuri reprezentative pentru fiecare din zonele tării, artiștii acestui ansamblu au oferit publicului bucureșteân un program elin de inedit și vitalitate.Au asistat Constantin Potlnvă, adjunct de șef, de secție la C.C. al P.C.R., loan ,Anga. vicepreședinte al Consiliului Culturii șî Educației Socialiste. personalități ale vieții noastre culturale, un numeros public.De asemenea, au fost de fată Mabrouk Ben Kaian. însărcinatul cu afaceri ad-interîm al Renubliții Arabo Libiene la Rucumsti. alți membri ai cornului diplomatic, precum si membrii delegației culturale libiene care ne vizitează tara.în continuarea turneului In tara noart’ă. ansamblul national folcloric din R.A. Libiană vâ mai nrozen+a spectacole la Tîrgoviște, Moreni si Cîmpina. (Agerpres)
tv

Conferirea de ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste Remania unar sportivi fruntașiLa Palatul Consiliului de Stat a avut loc, luni dimineața, solemnitatea conferirii de ordine și medalii ale Republicii Socialiste România unor sportivi fruntași.La solemnitate au participat tovarășii Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Constantin Stă- tescu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat, general-locotenent Marin Dragnea, președintele Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, Ion Traiăn Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, Conștantin Boștină, președintele Consiliului U.A.S.C.R.Prin decret prezidențial s-a conferit ordinul „Meritul sportiv" clasa I maestre! emerite a sportului Maria Alexandru, componentă a echipei naționale de tenis de masă. Printr-un alt decret prezidențial au fost distinși cu ordinul „Meritul sportiv" clasa a Il-a Constantin Banciu și Laurențiu Roșu, componenți ai reprezentativei universitare de handbal. Altor patru componenți ai reprezentativei universitare de handbal li s-a conferit ordinul „Meritul sportiv"

Carnet cultural
„HERCULES ’75"Duminică, la Băile Herculane, au avut lbc manifestările inaugurale din cadrul tradiționalului festival cultural-artistic „Hercules". Actuala ediție, desfășurată sub egida forurilor de cultură din județele Caraș-Severin și Mehedinți, programează pe toată perioada lunii iunie o suită de manifestări cultural-artistice, care vor fi prezentate în stațiune, precum și în orașele din vecinătate : Orșova și Drobeta Turnu-Severin. Sint programate un mare număr de spectacole ale ansamblurilor folclorice, la realizarea cărora ișl dau concursul artiști amatori din șapte județe ale țării, între care Constanța, Bihor, Argeș, Timiș și Mureș ; expoziții ale artiștilor plastici amatori, de olărit ; vor avea loc intllniri cu realizatori de filme românești, gale ale filmului de amatori, spectacole de teatru etc. (Nicolae Cătană).

DECADA CULTURALAîn municipiul Turnu-Măgure- le se desfășoară cea de-a III-a ediție a decadei culturii și artei „Turris ’75". Fiecare zi este dedicată unui anumit complex de manifestări politico-educative și cultural artistice. Programul cuprinde simpozioane și dezbateri pe teme economice, politice, istorice și profesionale, expoziții de carte și artă plastică, concursuri de poezie, intllniri cu scriitori, programe artistice. (Ion loader). '
SERBARE POPULARADuminică, 1 iunie a.c., pe Dea» Iul lui Mihai de la Gurăslău, județul Sălaj, locul unde Mihai Viteazul a purtat ultima sa bătălie, a avut Ioc o mare serbare populară prilejuită de aniversa
vremea

Timpul probabil pentru zilele de ă, > 
șl « iunie a.c. în țară i Cerul va fi va
riabil, cu innorări mai accentuate in 
vestul și nordul tării, unde se vor sem
nala ploi locale de scurtă durată. In 
rest, averse izolate. Vintul va sufla 
slab pină la potrivit. Temperatura va 
marca o ușoară scădere. In București : 
Cerul va fi temporar noroi, favorabil 
aversei de ploaie In cursul după-amie- 
zii. Vint slab pină la potrivit. Tempe
ratura ușor variabilă.

întregul lot reprezentativ, nu putem să nu observăm, in același timp, că nu totdeauna s-au adoptat soluții in consens, in același spirit de exigență ți răspundere. Chiar in sinul nucleului de conducere a lotului s-au manifestat păreri diferite, uneori opuse. fapt ce a slăbit efectele muncii educative și a dăunat spiritului de fermitate în pregătiri.Unor jucători, cum sint cei menționați mai Înainte, nu le lipsesc nici calitățile, nici cunoștințele tehnice. Rădăcina carențelor despre care vorbim, ți care au ieșit din nou la iveală duminică pe cimpul de .joc, trebuie căutată in gravele scăderi ale muncii de educare a voinței, a răspunderii pentru culorile sportive. Iată pentru ce repetăm cerința ca atît C.N.E.F.S., cit și F.R.F., conducerea lotului, antrenorul său, conducătorii ți antrenorii cluburilor din care fac parte respectivii jucători, organizațiile de partid și de tineret din acele unități să acorde toată atenția problemelor educative, să urmărească pas cu pas rezolvarea lor deplină pentru întregul efectiv de jucători și tehnicieni. Iar efectele acestei activități educative sistematice să le judecăm după comportarea Ia toate partidele, fără excepție, inclusiv la ultimul meci al anului. In decembrie, la Glasgow, atunci cind o echioă tricoloră, plină de voință și mîndrie patriotică, va trebui să obțină mai mult declt a reușit pe terenul propriu 1Așteptăm hotărlri prompte, ferme, acțiune perfect unitară tn vederi din partea organelor de resort, acțiune desfășurată calm ți perseverent, astfel ca echipa reprezentativă să-ți îndeplinească integral obiectivele europene ți olimpice.Așteptăm chiar In meciul de mîi- ne, România — Danemarca, din preliminariile turneului olimpic, dovada cea mai limpede că membrii lotului național, fotbaliști, tehnicieni și conducători, ți-au Înțeles recentele e- rori. că «Int hotăriți să dea de-o parte neajunsurile ți să pășească pe drumul reprezentării demne a fotbalului nostru la marile competiții.Proba capacității că ți-au Înțeles greșelile și că sint hotăriți să îndrepte starea de lucruri, proba capacității de a se dărui fotbalului ți reprezentării culorilor noastre sportive trebuie s-o facă atît jucătorii, cit ți tehnicienii pe cimpul de Joc. $1 aceasta chiar de Ia meciul de mîine și pină Ia ultima partidă a anului, cea de Ia Glasgow.
Valerin MIRONESCU 

clasa a III-a, iar trei sportivi din a- ceastă formație au fost distinși cu medalia „Meritul sportiv" clasa a Il-a. înmînind înaltele distincții, tovarășul Ștefan Voitec, în numele conducerii de partid și de stat, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, a felicitat călduros pe cei decorați, pentru meritele dobindite în confruntările internaționale. Subliniind preocuparea partidului și statului, personal a secretarului general al partidului, pentru a crea condiții din cele mai corespunzătoare dezvoltării sportului in țara noastră, vicepreședintele Consiliului de Stat a urat sportivilor noi succese la invâțătură și în munca pentru ridicarea măiestriei sportive.în numele celor decorați au luat apoi cuvîntul sportivii Maria Alexandru și Constantin Banciu, care au exprimat gratitudinea față de conducerea de partid și de stat, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru marea cinste ce li s-a făcut, expresie a grijii permanente ce o poartă întregului popor, activității de educație fizică și sport, sportivilor fruntași.(Agerpres)

rea a 375 de ani de la prima unire politică a țărilor române sub Mihai Viteazul. Cei peste 2 000 de participant! au urmărit cu deosebit interes un montaj literar-muzical, realizat de regizorul Dan Dinulescu, de la Teatrul „C.I. Nottara" din București. în continuarea spectacolului și-au dat concursul formațiile artistice ale caselor orășenești și căminelor culturale din Zalău, Bocșa, Pericei, Virșolț și Badon. (Gheorghe Rusu).
TURNEUL 

FILARMONICII 
SĂTMĂRENEOrchestra filarmonicii din Satu- Mare efectuează în aceste zile un turneu in orașele Brașov, Ploiești, București și Cluj-Napoca. La concertele susținute Iși dau concursul laureații „Premiului tlnărului interpret" pe 1974 : Corneliu Dumbrăveanu — dirijor, Tudor Dumitrescu — pian, Steliana Calos-Cazaban — canto. Programul cuprinde lucrări de Sigismund Toduță, Brahms, Ravel și Schubert. (Octav Gru- meza).
CHEMAREA 

NARCISELORîn masivul Negrileasa din Munții Apuseni (județul Alba) s-a desfășurat serbarea folclorică „Chemarea narciselor". După cum .arată și numele, această manifestare este organizată an , de an !h apropierea Întinsei poiene de narcise de la Negrileasa. Pe un podium special amenajat, a avut 10c un festival al clnteculul și dansului popular, la care au participat formații de amatori din Abrud, Zlatna. Sebeș. Bucium, Mogoș etc. (Ștefan Dinică).
Știri sportive

GIMNASTICĂ

Sportivii români
Grecu și Borș au dominat 

proba de inele
a campionatelor europeneZURICH 2 (Agerpres). — Comen- tînd campionatele europene masculine de gimnastică, încheiate duminică la Berna, agenția „France Presse" subliniază frumoasa comportare a gimnaștilor români Dan Grecu și Mihai Borș, în proba de inele din cadrul concursului special pe aparate. „Proba de inele a fost dominată, in general, de concurenții români, clasați pe primele două locuri, și, in particular, de campionul mondial Dan Grecu, al cărui dificil exercițiu a impresionat pe spectatori și i-a determinat pe o- ficiali să-i acorde cel mai mare punctaj (19,60) din finalele pe a- parate".Comentatorul sportiv al susnumitei agenții remarcă, de asemenea, și performanța gimnastului sovietic Nikolai Andrianov care, după ce sîmbătă a ciștigat titlul continental, duminică a reușit să cucerească alte patru medalii de aur.
box întrecerile pentru 

centurile europeneVARȘOVIA 2 (De la trimisul Agerpres, P. Ochialbi). — Luni au continuat la Katowice campionatele europene de box. în gala de după- amiază pugilistul român Mircea Tone (categ. cocoș) l-a învins la puncte pe spaniolul Rodriguez. în limitele aceleiași categorii, polonezul Jagielski l-a întrecut la puncte pe Nemeth (Ungaria), iar AndrejkovSi (Bulgaria) a ciștigat meciul cu Olin (Finlanda).în gala de aseară, In limitele categoriei semimijlocii, Victor Silber- man (România) l-a întrecut la puncte pe Cooney (Scoția). Boxerul nostru il va fntîlni in sferturile de finală pe bulgarul Iankov, care l-a Învins prin KO tehnic in rundul doi pe deținătorul centurii, iugoslavul Marian Beneș.
FOTBALPe stadionul „1 Mai" din Constanța se va disputa astăzi meciul revanșă dintre echipele de fotbal Twente Enschede și F. C. Constanța. Partida va Începe la ora 18,30.
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Primire la primul ministru al guvernului Cronica zileiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a primit, luni" după- amiază, pe ambasadorul Republicii Populare Polone in tara noastră, Wladyslaw Wojtasik, la cererea a- cestuia.Au £ost discutate unele aspecte ale
COMUNICAT COMUN 

cu privire la vizita oficială in România a viceprim-ministrului 
și ministru al afacerilor externe al Israelului, Yigal fillonLa invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, vice- prlm-ministrul și ministrul afacerilor externe al Israelului, Yigal Allon, împreună cu soția, a făcut o vizită o- ficială în Republica Socialistă România, Intre 27 mai—1 iunie 1975.Oaspetele israelian a fost primit de președintele Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu. Ministrul Yigal Allon a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu din partea președintelui Israelului. Ephraim Katzir, un mesaj cordial de salut, Împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului român noi succese de progres și prosperitate.Președintele Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesajul primit și a rugat pe ministrul Yigal Allon ca. la Înapoierea sa în țară, să adreseze președintelui Ephraim Katzir un cordial salut, împreună cu urări de pace și prosperitate poporului israelian.In cursul întrevederii cu președintele Nicolae Ceaușescu au fost abordate probleme ale promovării relațiilor româno-israeliene In diferite domenii. Au fost examinate, de ase- rr. ;rea. unele probleme actuale ale vii.jii internaționale și, In mod deosebit, cele privind situația din Orientul Apropiat.Ministru! afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, și ministrul afacerilor externe al Israelului, Yigal Allon, au trecut In revistă stadiul actual și perspectivele relațiilor dintre cele două țări.Ei au relevat dezvoltarea pozitivă a relațiilor bilaterale, apreciind că a- ceasta servește Intereselor celor două țări, cauzei păcii și înțelegerii Intre națiuni.Cu acest prilej, miniștrii de externe au convenit asupra utilității semnării unui acord de colaborare 'culturală și științifică între cele două țări.Părțile vor studia, de asemenea, posibilitatea extinderii colaborării în domeniul tehnologic.Miniștrii au reafirmat adeziunea țărilor lor față de următoarele principii în relațiile internaționale : res
Sesiune a Comisiei mixte româno-ccuadoriene 

de colaborare și cooperare in domeniul petroluluiîntre 27 mal șî 2 iunie 1975 s-au desfășurat, la București, lucfăriîe celei de-â* ttl-a sesiuni a Comisiei mixte româno-ecuadoriene de colaborară și cooperare în domeniul petrolului. Cu această ocazie s-a examinat stadiul de realizare a acțiunilor de cooperare și s-au semnat documentele de constituire a Societății mixte pentru prestări de servicii în petrol „Esepas", cu sediul la Quito, între întreprinderea de cooperare economică cu străinătatea pentru petrol și gaze „Rompetrol" și Corporația de stat petrolieră ecuadoriană „C.E.P.E.".

•) Prima parte a articolulv rut în „Scînteia" nr, 101' iunie 1975.

La ceremonia semnării au participat Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei. Nicolae Stefan, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și alte persoane oficiale. De asemenea, a participat
■ ■■■■■Trebuie remarcat că Intre diferitele motivări prin care se tncearcă susținerea concepțiilor de conducere suprastatală se înscriu și așa-zisele „teorii" privind „structurile teritoriale optime ale economiilor țărilor socialiste, cit și grupurilor de țări in ansamblu" sau „regiunile integrate economic" — regiuni, de regulă, învecinate dar aparținlnd unor state diferite. Or, nu este greu de Întrevăzut spre ce concluzie conduce imaginarea unor asemenea entități distincte : din nou spre „necesitatea" conducerii planificate și unice pe „grupuri de țări", „pe regiunile (multinaționale) Integrate economic" sau pe anumite ramuri distincte, cum ar fi, de pildă, energetica, petrochimia, transporturile etc.Asemenea teorii „păcătuiesc împotriva naturii" prin faptul că ele concep economiile naționale ca • masă amorfă, susceptibile de a fi topite intr-o entitate globală. La fel, „regiunile integrate economic" apar ca secționate de ansamblul economiilor naționale din care fac parte organic,— intereselor naționale, care sînt și trebuie să fie prioritare In politica de dezvoltare a diferitelor zone ale fiecărei țări, substituindu-li-se „interesele regiunilor integrate economic".Neîndoielnic, apropierea geografică favorizează diferite laturi ale colaborării — far țările socialiste folosesc tot mai intens aceste avantaje prin construirea de obiective de interes comun, cum ar fi, de pildă, sistemul hidroenergetic „Porțile de Fier" construit de România și Iugoslavia, ca și alte proiecte de astfel de sisteme pe Dunăre, Prut etc. Realizarea unor asemenea proiecte nu poate fi Insă interpretată de către e- conomiști Intr-o optică limitată, izo- lfndu-le de restul economiei naționale ce nu ar intra In zona „complexelor teritoriale".gollcittnd îngăduința cititorului pentru a stărui, cit de cit, asupra unor asemenea „teorii", prin prisma consecințelor practice, este legitim să ne întrebăm : unde s-ar ajunge oare dacă s-ar proceda la „secționarea" economiilor naționale și s-ar concepe dezvoltarea diferitelor zone componente nu In funcție de interesele generale, globale, ale fiecărei economii. în ansamblul ei, ci doar In raport de interesele „regiunilor integrate" 7 „Zonele învecinate integrate" — „mai mult sau mai puțin" extrase din sfera suveranității naționale a statelor de care aparțin— sub a cui jurisdicție s-ar afla ? în cele din urmă nici nu ar mai putea fi vorba de un centru național unic de conducere economică, ci de mai multe centre, in funcție de modul In care s-ar grupa diversele zone învecinate și integrate — respectiv un proces de dezagregare e- 

relațiilor bilaterale de cooperare și colaborare economică și tehnico-ști- lnțifică dintre România și Polonia.La primire a participat Ion St. Ion, secretar general al guvernului.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.(Agerpres)

pectarea independenței și suveranității naționale, deplinei egalități in drepturi, neamestecul In treburile interne, renunțarea la forță și la a- menințarea cu folosirea forței, avantajul reciproc.Ministrul George Macovescu și ministrul Yigal Allon au subliniat necesitatea abordării, într-o concepție nouă, a relațiilor dintre state și, în acest context, s-au pronunțat pentru eliminarea definitivă a politicii anacronice de presiune și dictat în relațiile internaționale.în timpul convorbirilor, o atenție specială a fost acordată problemelor Orientului Mijlociu, miniștrii prezen- tînd punctele de vedere ale guvernelor lor asupra acestor probleme.Ei au exprimat convingerea că situația din Orientul Mijlociu reclamă, în interesul păcii și securității, o soluționare grabnică în vederea instaurării unei păci sigure, durabile șl juste în zonă, prin folosirea căilor diplomatice și a altor mijloace pașnice.Miniștrii au apreciat pozitiv schimbul de păreri efectuat și au subliniat utilitatea continuării contactelor bilaterale la toate nivelurile.Ministrul afacerilor externe Yigal Allon și persoanele care îl însoțesc au vizitat obiective industriale și a- grlcole In București și județul Brașov, ceea ce le-a dat posibilitatea să ia cunoștință de diferite aspecte ale dezvoltării economice și sociale în România și de nivelul de viață mereu crescind al poporului român.Viceprim-ministrul și ministrul a- facerilor externe Yigal Allon a exprimat mulțumiri pentru primirea caldă, cordială și ospitalitatea rezervate Domniei sale, doamnei Allon și persoanelor care i-au însoțit.Viceprim-ministrul și ministrul a- facerilor externe al Israelului, Yigal Allon, a invitat pe ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, să facă 
o vizită oficială în Israel împreună cu soția.Invitația a fost acceptată cu plăcere ; data vizitei urmează să fie stabilită ulterior prin canale diplomatice.

Gonzalo Paredes Crespo, ministru, însărcinat cu afaceri ad-interirn al Republicii Ecuador la București.Cu acest prilej, exprlmînd In numele guvernului ecuadorian satisfacția pentru semnarea acestor documente, directorul general al corporației „C.E.P.E.", colonel Rene Vargas, a subliniat că ele reprezintă materializarea înțelegerilor convenite între președintele Guillermo Rodri- guez Lara și președintele Nicolae Ceaușescu, constituind, totodată, o expresie a dorinței comune de a dezvolta cooperarea între cele două țări, in interesul și avantajul reciproc. El a arătat că vor fi depuse toate eforhirlle pentru succesul deplin al activității societății mixte, pentru ca relațiile de prietenie ecua- dorlano-române să cunoască un curs mereu ascendent, în folosul celor două țări șl popoare. (Agerpres)
B B B B B BConomică. Amatorii „jocurilor de-a teoria" și-au pus oare, cu responsabilitate întrebarea: cum ar arăta configurația administratlv- politlcă a unor state ale căror teritorii s-ar împărți, într-o măsură sau alta, în diverse „complexe economice integrate" ? IFără Îndoială, cel mai puțin ce se poate spune este că asemenea speculații — In care stări de lucruri reale, ca avantajele economice ale colaborării în condițiile apropierii geografice sînt amestecate, ca Intr-un conglomerat, cu utopii, scheme abstracte, interpretări subiectiviste — nu aduc nici un progres și nici o contribuție pozitivă la problema perfecționării formelor de colaborare dintre țările socialiste.Luînd in considerare principiile care stau la baza relațiilor dintre țările socialiste, faza reală în care se află țările socialiste, tendințele și procesele economice obiective care se manifestă în etapa actuală, „Programul complex" specifică cu claritate, la capitolul privind principalele direcții și sarcini ale dezvoltării colaborării în domeniul activității de planificare : „țările membre C.A.E.R. consideră că colaborarea in domeniul activității de planificare și, îndeosebi, in domeniul coordonării planurilor reprezintă principala metodă a organizării colaborării și adincirii diviziunii Internationale socialiste a muncii".Metodă complexă, cuprinzînd principalele probleme de interes comun din economie, știință și tehnică ale investițiilor, ale specializării și cooperării în producție, livrărilor reciproce de mărfuri etc., coordonarea planurilor de dezvoltare economică națională exprimă caracterul de reglementare planică a relațiilor e- conomice dintre țările membre. Practic, coordonarea reprezintă un sistem de consultări și analize succesive, efectuate âtît pe calea consultărilor bilaterale. Intre organele centrale de planificare ale țărilor, cit șl multilateral In cadrul C.A.E.R., a- supra variantelor de colaborare economică formulate de țări, pentru găsirea de soluții concrete și reciproc avantajoase unor probleme de interes reciproc, in vederea lărgirii și adincirii pe această cale a relațiilor economice intre țările membre.Coordonarea planurilor are la bază faptul că planul de stat reprezintă pentru fiecare țară pirghia principală a conducerii economiei naționale, elaborarea planului, stabilirea obiectivelor sale, a căilor îndeplinirii lui fiind atribute esențiale și inalienabile ale suveranității fiecărui stat socialist.Coordonarea planurilor este o acțiune premergătoare definitivări! de către fiecare țară a planurilor «ale

La invitația Ministerului Afacerilor Externe a sosit in Capitală Jorge Campinos, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Portugheze.în aceeași zi oaspetele portughez a fost primit de George Macovescu, ministrul afacerilor externe. în cadrul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială și de dorință reciprocă de dezvoltare a relațiilor prietenești dintre cele două țări, au fost abordate aspecte ale pregătirii vizitei In țara noastră a președintelui Republicii Portugalia, generalul Francisco da Costa Gomes.
★La 2 iunie a.c., George Macovescu, ministrul afacerilor externe, a primit pe GOnther van Well, directorul general al direcției relațiilor politice din M.A.E. al R. F. Germania, care se află în țara noastră cu prilejul consultărilor dintre conducerile ministerelor de externe ale celor două țări. întrevederea, in cadrul căreia au fost abordate aspecte ale dezvoltării relațiilor bilaterale, s-a desfășurat intr-un spirit de cordialitate.*Cu prilejul împlinirii, la 2 iunie, a 99 de ani de la moartea marelui poet și revoluționar bulgar Hristo Botev, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria Ia București, Ivan Abagiev. și membri ai ambasadei au depus coroane și jerbe de flori la locuri din Capitală, din Brăila și Galați legate de viața și activitatea poetului comemorat, precum și a altor luptători bulgari care s-au jertfit pentru libertatea poporului lor.
★Ministrul resurselor naturale și apelor din Republica Democratică Somalia, dr. Hussein Sheke Kassim, care a întreprins o vizită în țara noastră, a părăsit luni Capitala. La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Ion Bogdan, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, de alte persoane oficiale.
★Prin decret prezidențial, tovarășul Ion Cumpănașu a fost numit în funcția de președinte al Comitetului pentru Presă și Tipărituri.
★Luni a avut loc la Academia „Ștefan Gheorghiu" o festivitate prilejuită de inmînarea diplomelor unei noi serii de absolvenți ai Institutului central de pregătire a cadrelor de conducere din economie și administrația de stat.Participanții la festivitate au adoptat, într-o atmosferă de viu entuziasm, textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, In care se spune : „Terminăm aceste cursuri însuflețiți de cuvîntarea rostită de dumneavoastră cu ocazia aniversării a 30 de ani de la înființarea Academiei „Ștefan Gheorghiu". Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, că nu vom precupeți nici un efort pentru a ne ridica la Înălțimea mobilizatoarelor imperative ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate In scumpa noastră patrie.
★Luni după-amiază a părăsit Capitala delegația Consiliului național al partizanilor păcii din Republica Arabă Siriană, condusă de Mohammad Anwar Hamade, ministru de stat, membru al Biroului executiv al consiliului, care ne-a vizitat țara, Ia îp-, vitația Consiliului Național perițru: .; Apărarea.PăpiU; rLa plecare, oaspeții au fost salutați de prof. Tudor Ionescu, președintele C.N.A.P., și de alți membri ai conducerii comitetului.Au fost prezenți Walid Al-Moua- lem, ambasadorul Siriei la București,
★„Informatică și modelare matematică pentru dezvoltare" este Ierna seminarului internațional organizat, în Capitală, între 2 și 7 iunie, de Centrul de calcul al Universității din București, în colaborare cu Divizia pentru cercetare științifică din cadrul U.N.E.S.C.O. Au luat cuvintul acad. Nicolae Teodorescu, directorul Centrului de calcul al Universității bucu- reștene, Corneliu Penescu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, secretar general al Asociației oamenilor de Știință, șl Jose Jaz, directorul Biroului de cooperare al U.N.E.S.C.O.

B B B B B Beconomice. Această metodă este «- vantajoasă pentru toate țările, Intru- cît permite cunoașterea din timp a posibilităților de soluționare, pe calea colaborării și cooperării internaționale. a unor probleme importante pentru propria dezvoltare economică, luarea în considerare a acestor posibilități la definitivarea planului de dezvoltare a economiei naționale.Se cuvine relevat că în decursul a patru cincinale, țările membre ale
RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR

Coordonarea planurilor de dezvoltare 
a economiilor naționale- 

metoda principală a organizării 
colaborării in cadrul CAE.R.-)

C.A.E.R. au acumulat o tot mai bogată experiență in coordonarea planurilor de perspectivă. Treptat, s-a lărgit sfera de cuprindere a coordonării planurilor. în actualul cincinal, coordonarea a fost mai largă și mal complexă, cuprinzînd cele mai importante ramuri ale economiei naționale a țărilor membre ale C.A.E.R., problemele dezvoltării, specializării și cooperării producției, cercetării științifice și tehnice, dezvoltării relațiilor economice externe. Pentru perioada 1976— 1980 s-au adus perfecționări mecanismului de coordonare a planurilor, tn sensul sporirii eficacității șl utilității sale. Viața demonstrează că această metodă nu și-a epuizat nici pe departe posibilitățile pe care le oferă pentru lărgirea continuă a colaborării.în legătură cu aceasta,- trebuie remarcat că, în articolele unor economiști, pot fi întîlnite opinii care tind spre schimbarea conținutului coordonării planurilor, pe motivul că „prin această formă de colaborare nu se asigură unificarea metodelor de conducere a economiei țărilor socialis

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România BUCUREȘTIMulțumesc sincer Excelenței Voastre, In numele poporului argenti- nean și al meu personal, pentru amabilul dumneavoastră salut transmis cu prilejul sărbătorii naționale.
MARIA ESTELA MARTINEZ DE PERON

Președintele Națiunii Argentine™

O delegație de activiști ai P. C. R. 
a plecat in Uniunea SovieticăLuni dimineață a plecat spre Moscova o delegație de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Ion Dincă, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., care, la Invitația C.C. al P.C.U.S., va efectua o vizită pentru Schimb de experiență In Uniunea Sovietică.

Plecarea la Praga a unei delegații 
a Frontului Unității SocialisteLuni a plecat la Praga o delegația a Frontului Unității Socialiste, condusă de Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S.,. care va participa la întilni- rea reprezentanților opiniei publice din statele socialiste participante la Tratatul de la Varșovia, organizată cu prilejul aniversării a 20 de an! de la încheierea acestui tratat.Delegația este alcătuită din reprezentanți ai sindicatelor, ai organizațiilor de tineret șl femei, al oamenilor muncii de la sate, din scriitori,
întoarcerea de la Havana a delegației 

Consiliului Național al Frontului Unității SocialisteLuni s-a întors de la Havana delegația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, condusă de tovarășul Gheorghe Tănase, membru al C.C. al P.C.R., președintele Con
Nobila misiune

(Urmare din pag. I)răspunsurilor primite, !ș! spuneau și ei părerea. așa că discuția, vie și antrenantă, s-a prelungit pînă seara tîrziu. Am aflat de la ei că în cabana In care locuiesc, de- [ parte de cea mal apropiată- localitate, seară de seară se citesc cărți din mica lor bibliotecă, că aici se desfășoară pînă noaptea tîrziu pasionante discuții, că într-o poiană apropiată a fost amenajat un teren de fotbal. înainte de despărțire au solicitat trimiterea mal des a caravanei cinematografice, completarea bibliotecii lor cu cărți noi etc.întors acasă m-am gfndit mult asunra celor petrecute la Pădureții. Era acolo un grup de oameni harnici, majoritatea muncitori necalificați, care

Iși îndeplinesc cu e- roism, aș spune, sarcinile de plan, trăind «ăptămîni întregi In mijlocul pădurii, în cabana lor izolată. Ei sînt eroi atît prin elanul cu care muncesc, cit și prin setea de cultură de care dau dovadă în dorința de, a cunoaște șl:,„dea; afla cit mai malta. E In toate acestea un evident salt calitativ față de trecutul nu prea Îndepărtat, etnd, după munca Istovitoare de o zi, muncitorul din pădure adormea fără a se Interesa de nimic. Dar a- semenea activitate mai are și un alt folos. De cite ori nu mi s-a Intîmplat ca din întrebările puse cu a- ceste prilejuri, din explicațiile date, din meditații ulterioare relativ la cele discutate să se desprindă Idei, sugestii noi, utile pentru munca mea
B B 0 B B Bte" ; cu alte cuvinte, se consideră că Intrucit metodele de conducere economică, formele de planificare nu sînt identice In țările socialiste, aceasta ar constitui un impediment în calea coordonării planurilor. Desigur, observația nu este viabilă, Intrucit sarcina coordonării planurilor privește examinarea numai a u- nor probleme importante de interes comun. Dar și mai neviabile sînt concluziile care se trag, în sen- 

mul — mal clar «au mai difuz exprimat — al pledoariilor pentru planuri unice, suprastatale. Or, asemenea concluzii confundă In fapt problema perfecționării unor metode și instrumente de planificare cu insăși acțiunea legii dezvoltării planice, proporționale. La aceasta s-ar putea răspunde că incă de mult teoria marxistă a demonstrat că nu trebuie confundată nici un moment planificarea — acțiune subiectivă — cu cerințele obiective ale legii dezvoltării planice, proporționale. Problema îmbunătățirii sistemelor și metodelor de planificare poate fi reală — de fapt, fiecare țară socialistă perfecționează aceste forme potrivit propriei experiențe și propriilor sarcini — far cit privește o mai mare unitate a modalităților de lucru, pentru aceasta pot fi utile consfătuirile, schimburile de vizite șl de experiență între lucrătorii din domeniul planificării etc.Desigur, mai sînt nu puține rezerve de îmbunătățire în domeniul coordonării planurilor. Perfecționarea formelor și metodelor prin oare se realizează coordonarea

La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de tovarășul Constantin Dăscălescu, membru al C.C. a! P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.A fost prezent, de asemenea, N. V. Maslennikov, însărcinat cu afaceri a.i. al U.R.S.S. la București.

ziariști și alți reprezentanți al o- piniei publice din țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Eugen Jebeleanu, vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S., Maria Stănescu și Radu Enache, membri a! Biroului Executiv al Consiliului Național al F.U.S., de activiști al organizațiilor de masă șl obștești, al Frontului Unității Socialiste.Au fost de față Miroslav Sulek, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, și alți membri a! ambasadei. (Agerpres) 

siliului Județean Vaslui al F.U.S., care a făcut o vizită in Cuba, la invitația Comitetelor de Apărare a Revoluției. (Agerpres)

de cercetare științifică I Si alții, antrenați în această activitate, mi-au confirmat justețea unei astfel de constatări.Saltul calitativ de care aminteam reprezintă de fapt roadele unei îndelungate munci de răsnindire a culturii și științei fii mase, roade care se culeg acum și care reprezintă doar un început pe drumul pe care ne-am angajat, sub conducerea partidului comunist. Esențial mi se pare faptul că. ducînd făclia culturii tn mase, contribuim la formarea omului multilateral dezvoltat, a omului societății comuniste, prefigurat în documentele de partid. Iată o nobilă misiune pe care Intelectualii României socialiste o duc Ia tndeplinire cu dăruire.
BBBBBBBBBBBBBplanurilor trebuie să contribuie la dezvoltarea stabilă a economiilor naționale a țărilor, la îmbinarea, armonioasă a specializării internaționale a producției cu dezvoltarea complexă, multilaterală a economiei fiecăreia dintre țările socialiste, la lichidarea diferențelor formate in cursul Istoriei intre nivelurile lor de dezvoltare economică, la realizarea marelui obiectiv al egalizării acestor niveluri In primul rind prin industrializarea 

țărilor mai slab dezvoltate economic. „Colaborarea și cooperarea internațională — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie să servească Intereselor părților, să contribuie la crearea unei mai mari stabilități in relațiile economice, să permită o concentrare a specializării in producție și desfacere, să faciliteze planificarea economică de perspectivă".O formă nouă de colaborare în domeniul planificării o constituie planificarea comună, scopul promovării ei — cu caracter experimental — fiind, după cum «e arată in „Programul complex", unirea e- forturilor țărilor membre pentru accelerarea progresului științific și tehnic în anumite domenii, creșterea mai rapidă a productivității muncii și satisfacerea mai deplină a necesarului de produse al țărilor membre ale C.A.E.R., sporirea Competitivității produselor lor pe piața mondială. Totodată, planificarea comună trebuie să contribuie Ia dezvoltarea accelerată a celor mai moderne tipuri de producții în țările membre ale C.A.E.R. mai puțin dezvoltate din punct da vedere industrial. A-

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII^ ITALIENE

Excelenței Sale Domnului GIOVANNI LEONE 
Președintele Republicii ItalieneCu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Italiene, imi este deosebit de plăcut să vă adresez călduroase felicitări, împreună cu sincerele mele urări de fericire personală și de progres poporului italian prieten.îmi exprim convingerea că relațiile de tradițională prietenie romă- no-italiene vor continua că se dezvolte In interesul ambelor noastre popoare, al păcii și securității în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului ALDO MORO 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii ItalieneZiua națională a Republicii Italiene îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cordiale felicitări, împreună cu urările mele pentru fericirea dumneavoastră, pentru continua consolidare a relațiilor de tradițională prietenie româno-italiene.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Temeliile de metal ale dezvoltării economiei italiene...Genova, Napoli, Taranto, Gioia Tauro. Patru localități ale Peninsulei italice, patru cunoscute porturi și, totodată, patru principale centre ale Industriei siderurgice care cunoaște o tot mai amplă dezvoltare.Primul din Impunătoarele centre siderurgice ale grupului „Italsider" (societate eu partlelpație de stat) a intrat in funcțiune la Genova în 1953. Este un gigant industrial care ocupă o suprafață de un milion și jumătate de metri pătrați. dintre care mai bine de o treime reprezintă teren smuls apelor mării prin vaste lucrări de îndiguiri. Combinatul are propriul său port — In rada căruia pot acosta nave cu un deplasament de 60 de mii de tone — și trei furnale înalte de mare capacitate. Dispuntnd de o mare oțelărie (unde se produc peste două milioane de tone de oțel anual), de laminoare la cald «I la rece, de o linie automatizată de cositori e electrică, combinatul are o producție variată de tablă zincată. țevi trefilata, oțeluri speciale.Folosirea mării șl amplasarea portului Industriei în Imediata el vecinătate este o caracteristică comună si a celorlalte combinate siderurgice de la Ba"- noli (de Ungă NaooH) și de la Taranto," unde attt materiile prime, cit și produsele finite sînt transportate cu ajutorul unor imense rețele de benzi, a că

ror lungime depășește clteva zeci de kilometri. Combinatul de la Napoli produce anual 2.5 milioane tone de oțel, tn timp ce acela de la Taranto se apropie de 5 milioane de tone. începută In 1960, construcția combinatului de la Taranto, cel mai mare din țară, se apropie de atingerea întregii capacități de producție care va fi de circa 10 milioane de tone.Asemenea Importante investiții, la care se adaugă și alfele de mai mică amploare, au făcut ca Italia să se situeze în prezent pe locul 7 In ierarhia siderurgiei mondiale. SI lucrurile nu se opresc aci. Nu de mult guvernul italian a aprobat planurile de construire a unui nou c»ntru Siderurgic, la Gfoia Tauro. în Calabria, care va costa peste 1 100 miliarde de lire. Aici au început deia construcția portului Industrial, a căilor de acces, rutiere și feroviare, precum și a altor construcții anexe.Combinatele de la Genova, Napoli, Taranto. ca și cel în construcție la Gioia Tauro sînt doar clteva exemple care ilustrează eforturile ce s-au depus și se depun în Italia pe linia fețctîn- deri! siderurgiei, ca temelie a unei industrii puternice. complexe și moderne, de înalt nivel tehnologic. Este una din trăsăturile Importante ale economiei italiene, care a cunoscut o amplă dezvoltare In cele trei decenii ca «-au
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Italiene, ambasadorul acestei țări la București, Ernesto Mario Bolasco, a vorbit luni la posturile noastre de radio și televiziune, oferind In seara aceleiași zile o recepție. Au participat la recepție Necula! Agachi, ministrul industriei metalurgice, Vasile Gliga, adjunct al minis

ceastă formă de colaborare este utilizată și în activitatea uniunilor șl organizațiilor economice internaționale create de țările membre ale C.A.E.R.Dar este necesar de subliniat șl precizat cu toată claritatea că In cadrul planificării comune se păstrează caracterul de sine stătător al planificării naționale. Nu este și nu poate fi posibilă nici un fel de confuzie decurgfnd din termenul de „planificare comună", care nu are In vedere preluarea de către un organism Internațional a nici unei prerogative a statului socialist în domeniul e- laborării planurilor de dezvoltare a economiei naționale. Planificarea comună se înfăptuiește tn condițiile menținerii proprietății naționale asupra capacităților de producție și a resurselor respective.La acestea s-ar mai putea a- dăuga că primele convenții de planificare comună «-au încheiat in 1973. folosirea acestei forme de colaborare industrială fiind deci încă în stadiu incipient ; nu s-ar putea spune că «-a și acumulat de acum o astfel de experiență, care să permită desprinderea unor concluzii definitive privind eficienta el, modalitățile șl domeniile în care poate fi utilizată cu rezultate cît mai bune. Apar, de aceea, ca nefondate părerile și sugestiile unor economiști în sensul că ar trebui să se treacă de urgență la folosirea acestei forme pe scară largă, la includerea în această sferă a unor întregi ramuri industriale, mai mult chiar, la planificarea internațională comună, completă, pe bază de programe, sau planificarea centralizată la nivel internațional.Fără a mai reveni asupra caracterului fundamentai eronat al fnsăsl ideii de conducere supranațională, merită de arătat că planificarea comună nu este o metodă de colaborare economică de sine stătătoare, așa cum se prezintă în respectivele lucrări, ci o parte componentă a mecanismului de coordonare a planurilor economice naționale, Planificarea comună este tot o formă de coordonare a obiectivelor stabilite de fiecare stat — ș! nu o activitate de extragere din planurile economiei naționale a unor capitole, sectoare, părți, obiective.în concluzie, trebuie arătat că funcția fundamentală a coordonării planurilor, ca metodă de bază a întregii activități a C.A.E.R,, constă tn stimularea cooperării economice Intre țări, abordarea diverselor probleme ale legăturilor dintre complexele economice naționale care decurg din amplificarea interdependenței economiilor, promovarea acelor forma și metoda da colaborare 

scurs de la proclamarea Republicii — eveniment sărbătorit In fiecare an la 3 iunie ca zi națională a poporului Italian.Așa cum este cbnos- eut, in aceste trei decenii relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Italia au înregistrat o evoluție pozitivă, puternic ascendentă mal ales în ultimii ani. Avînd vechi rădăcini In Istorie, decurglnd din multiple afinități de limbă și cultură, aceste relații s-au amplificat pe plan politic. economic, tehnico- știintific șl în alte domenii — Italia definind, din rtndul țărl- , lor occidentale, un loc de frunte printre parteneri! economici ai României.O contribuție de o deosebită însemnătate la dezvoltarea acestor relații a avut vizita pe care a efectuat-o În Italia, în primăvara anului 1973, președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, documentele semnate cu acel prilej deschi- zînd perspective largi, din cele mai fertile, colaborării dintre cele două țări. Se poate «pune că aici. In Italia, ca și în țara noastră, este tot mai vie convingerea că ridicarea la un niyel.tot mai înalt a relațiilor de prietenie și cooperare dintre România și Italia dispune de cele mai bune premise, corespunzător dorinței celor două popoare, Intereselor cauzei păcii In Europa șl tn lume.
Radu BOGDAN

trului afacerilor externe, funcționari superiori din M.A.E., generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai unor instituții centrale, personalități ale vieții economice și culturale. Au luat parte, de asemenea, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în România, alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres) 
care să asigure atlt mobilizarea maximă a rezervelor interne, diversificarea structurilor ramurilor de bază ale producției materiale și orientarea industriei spre dezvoltarea ramurilor noi, moderne, decisive pentru progresul Întregii economii, cit și prospectarea multilaterală de către țări a posibilităților suplimentare de satisfacere reciprocă, pe calea schimburilor economice, a necesităților de dezvoltare stabilite de fiecare țară.Folosirea pe o scară mai largă a consultărilor reciproce, perfecționarea activității de coordonare a planurilor naționale cincinale și de perspectivă mai tndelungată, Intensificarea activității comisiilor lnterguvernamentale de colaborare și a uniunilor economice internaționale sint căi care pot contribui la adlncirea si diversificarea acestei colaborări. în același «ens, se impun atenției, In sfera coordonării planurilor, diferite probleme privind, de pildă, condițiile cele mai favorabile pentru lărgirea și asigurarea bazei de materii prime și a bazei energetice, accelerarea dezvoltării unor Industrii moderne, folosirea capacităților de producție rămase disponibile, lărgirea schimburilor reciproce de produse In domeniul metalurgiei și construcțiilor de mașini, promovarea celor mai diverse forme de cooperare economică In producție. Aceasta, în vederea accelerării procesului de apropiere și egalizare treptată a nivelurilor de dezvoltare economică a țărilor membre ale C.A.E.R., sporiri! potențialului economic și a gradului de competitivitate Internațională a fiecărei economii naționale, afirmării superiorității sistemului mondial socialist.Așa cum a subliniat cu claritate Congresul partidului — forul suprem de conducere a forței politice conducătoare a statului nostru socialist — România este hotărită să depună, in continuare. împreună cu celelalte țări socialiste, toate eforturile în vederea perfecționării mecanismului coordonării planurilor de dezvoltare a economiei naționale, corespunzător prevederilor și spiritului „Programului comnlex", In vederea adincirii colaborării economice și tehnico- Stiintifice cu toate țările socialiste, valorificării cu maximum de eficacitate a potențialului material și uman de care dispune flecare țară, înfăptuirii programelor de construire a societății socialiste și comuniste.

Prof. unlv. dr.
Mihai PARALUT
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BRAZILIA

„Ife pregătim să facem o primire
sărbătorească președintelui
României, Nicolae Ceausescu1*

SOFIA 2 (Agerpres). — Recent, la Sofia a avut loc ședința a 28-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru Industria radiotehnicâ și electronică.Comisia a examinat propuneri privind specializarea și cooperarea în producție, o serie de proiecte de convenții internaționale multilaterale de cooperare și specializare în producția detaliilor industriei radiotehnicii și electronicii, a adoptat hotărîri privind probleme organizatorice și tehnice legate de îndeplinirea Programului complex. De asemenea, comisia a examinat unele probleme privind stadiul și rezultatele lucrărilor de coordonare a planurilor de perspectivă elaborate în 1974.

în aceste zile, Brazilia se pregătește să primească în vizită oficială pe președintele României, Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. Este evidentă și remarcabilă atmosfera de viu interes cu care este așteptat acest eveniment — prima vizită a unui șef de stat român in Brazilia.în avancronica vizitei se înscriu rezultatele fructuoase ale recentei sesiuni a Comisiei mixte de colaborare economică româno-braziliană, precum și un șir de manifestări, cum au fost deschiderea, la Rio de Janeiro și Belo Horizonte, a expoziției „Vestigii romane in România", donații de cărți românești către Biblioteca Congresului Național al Braziliei, bogatul program cultural cuprinzind, de asemenea, inaugurarea unei expoziții de pictură românească la Brasilia, a unei expoziții de fotografii la Goi- naia, a unei săp- tămîni a filmului românesc la Rio etc.Personalități politice de vază, exponent! ai opiniei publice au ținut să-și exprime deosebita satisfacție pentru apropiatul dialog româno-bra- zilian la nivel înalt, sentimentele de prețuire și respect față de președintele Nicolae Ceaușescu. „Vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu va în
semna pentru poporul brazilian o 
mare cinste, ne-a declarat președintele Camerei deputaților a parlamentului brazilian, CELIO BORJA. Re
prezentant al unei țări cu care Bra
zilia are multiple afinități de cultură 
latină, președintele Nicolae Ceaușescu 
este un om politic și de stat care 
și-a dedicat toate puterile luptei 
pentru reconstrucția țării sale, pen
tru edificarea unei economii moder
ne in patria sa, manifestând totodată 
o preocupare constantă pentru strin- 
gerea legăturilor cu toate țările".La rindul său, ministrul relațiilor externe, AZEREDO DA SILVEIRA, a declarat : „Brazilia se simte foarte 
onorată de vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu. îmi exprim dorința ca a- 
ceastă vizită să constituie preludiul 
unei ere de relații intense intre cele 
două popoare și guverne, care să 
contribuie la îmbogățirea materială 
și spirituală a ambelor țări".Declarații similare au făcut, de a- semenea, numeroși reprezentanți de frunte ai vieții economice și sociale. 
„Ne pregătim să-l întâmpinăm. săr
bătorește pe președintele României, 
Excelența Sa domnul Nicolae

De la trimisul nostru special 
la Rio de Janeiro

STOCKHOLM

Sesiunea Prezidiului
Consiliului Mondial al Păcii nnirv mcwa’ «“ « xic'»- STOCKHOLM (De la trimisul nostru, L. Rodescu). In capitala Suediei s-au desfășurat timp de trei zile lucrările sesiunii prezidiului Consiliului Mondial al Păcii consacrate problemei dezarmării. Au participat reprezentanți din aproape 60 de țări, precum și ai unor organisme O.N.U. și organizații internaționale neguvernamentale. Din țara noastră a luat parte o delegație condusă de Sanda Rangheț, secretar al Comitetului român pentru apărarea păcii. Reprezentanții români au prezentat. poziția țării noastre față de problemele aflate pe agendă, relevînd inițiativele ei constructive, în mod deosebit programul cuprinzător de dezarmare, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XI-lea al P.C.R., eforturile României privind transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, fără arme nucleare, precum și în alte sfere ale problematicii dezarmării.In ședința de închidere, sesiunea a adoptat un apel adresat tuturor guvernelor și parlamentelor, mișcărilor de luptă pentru pace, partidelor politice, sindicatelor, organizațiilor sociale, culturale și religioase, de toate orientările, chemlndu-le să-și unească forțele și să-și intensifice eforturile în lupta pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, pentru încetarea cursei înarmărilor. pentru interzicerea tuturor armelor nucleare și a altor arme de distrugere în masă, pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale.

în ansamblul activității orientate statornic și perseverent spre dezvoltarea necontenită a prieteniei și conlucrării frățești cu toate țările socialiste — orientare programatică, reafirmată de Congresul al XI-lea — partidul și statul nostru acordă o înaltă prețuire relațiilor cu poporul prieten bulgar, cu țara vecină de la sud de Dunăre. Constituie un motiv de vie satisfacție faptul că relațiile dintre România și Bulgaria —- cu adinei rădăcini în trecutul istoric al celor două popoare, aflate mereu alături în momente hotărîtoare ale luptei comune pentru libertate și neatîrnare — cunosc, în acești ani de vastă activitate constructivă, o continuă dezvoltare, în deplină concordanță cu voința și interesele reciproce, cu cerințele întăririi unității țărilor socialiste. An de an se înregistrează progrese pe calea dezvoltării colaborării economice în folosul accelerării operei de construcție socialistă în cele două țări. Edificatoare pentru dinamica relațiilor româno- bulgare este și creșterea continuă a schimburilor comerciale, al căror volum urmează să depășească cu circa 20 la sută nivelul stabilit inițial, prin acordul de lungă durată pe perioada 1971—1975, Concomitent, s-au intensificat legăturile pe plan .cultu- ral-științific, ceea ce contribuie la mai buna cunoaștere reciprocă a valorilor spirituale, la apropierea dintre cele două popoare. In același timp, țările noastre acționează pe arena internațională in interesul destinderii, al cauzei securității și progresului tuturor popoarelor. Ca țări situate in aceeași zonă geografică, România și Bulgaria sînt interesate in statornicirea unor relații de colaborare și bună vecinătate între statele din Balcani și în transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii și colaborării, conlucrează activ pentru instituirea unui sistem trainic de securitate în Europa.’ sa cum este știut, dezvoltarea și -ea continuă a relațiilor de

Ceaușescu — ne-a declarat MARCOS VIAN NA, președintele Băncii Naționale de Dezvoltare Economică. 
Avem dorința de a dezvolta relații
le de colaborare cu România și de a 
realiza in timpul vizitei documente 
importante in această direcție. Un 
asemenea curs este favorizat, cred, 
in primul rind, de dezvoltarea di
namică a ambelor țări".

„Președintele României este cunos
cut ca un mare om de stat și faptul 
că ne vizitează reprezintă pentru noi 
un prilej de bucurie deosebită, a ținut să sublinieze ARLINDO LOPES CORREA, președintele „Mobral" (organismul brazilian pentru învățămin- tul permanent). La noi există o 
atmosferă foarte favorabilă vizitei 
sale și cred că acest lucru este in

fluențat și de 
faptul că popoa
rele noastre sint 
legate prin origi
nea latină comu
nă a limbilor pe 
care le vorbesc".Tabloul relați- și al cooperă- româno-braziliene variat. în ultimii schimburilor re- aproape șase ori.

comerciale economice amplu și ani, volumulilor rii este trei ciproce a sporit de . _____ ,___ _____Au crescut și s-au diversificat exporturile românești de mașini-unelte, de rulmenți și produse chimice, iar nu de mult au început livrări de produse siderurgice românești în Brazilia. Reprezentanții a diverse firme partenere au exprimat păreri elogioase față de calitatea mașinilor și utilajelor importate din România, ca și față de asistența tehnică asigurată de specialiștii români. Intensificarea schimburilor comerciale este ilustrată și de frecventa sporită a curselor efectuate aici de navele românești, în ultimul timp, navele „Dunărea", „Maramureș", „Carpați", „Reșița" și altele au ancorat în porturile braziliene.în articole și comentarii ziarele, radioul și televiziunea înfățișează realizările poporului român în economie și cultură, date privind dezvoltarea în perspectivă a tării noastre, întreaga presă salută cu satisfacție apropiata vizită a președintelui Nicolae Ceaușescu, scoțînd în evidență însemnătatea ei deosebită pentru extinderea și adincirea relațiilor de colaborare rodnică dintre cele două popoare, în interesul reciproc, precum și al păcii și cooperării internaționale.
Vasile OROS

LISABONA

Lucrările Adunării Constituante agențiile de presă transmit:LISABONA 2 (Agerpres). — La Lisabona s-au deschis, luni, lucrările Adunării Constituante, menite să elaboreze în următoarele șase luni 0 nouă constituție, care să reflecte schimbările majore petrecute în Portugalia de la răsturnarea regimului dictatorial reacționar și să fixeze cadrul legislativ de natură să asigure evoluția normală a procesului revoluționar din țară. Prima ședință a Adunării Constituante este apreciată drept un moment de semnificație majoră în viața politică a țării, în
0 scrisoare 

a guvernului sovietic 

privind Carta O.N.U.MOSCOVA 2 (Agerpres). — Guvernul sovietic a adresat secretarului general al O.N.U. o scrisoare in legătură cu hotărîrea Adunării Generale de a se crea un comitet special pentru sintetizarea punctelor de vedere ale țărilor membre ale O.N.U. cu privire la Carta acestei organizații. După opinia guvernului sovietic, se spune în scrisoare, Carta O.N.U. și-a demonstrat viabilitatea în condițiile unei lumi care se schimbă cu rapiditate, și nu in Carta organizației mondiale trebuie căutate cauzele pentru care unele hotărîri utile ale organismelor O.N.U. rămîn doar pe hîrtie, ci în nerespectarea de către unele state a prevederilor Cartei, în acțiunile care contravin principiilor și scopurilor Cartei.
prietenie și colaborare româno-buî- gară sînt deosebit de puternic stimulate de întîlnirile dintre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări, devenite o practică cu tradiție, o modalitate de conlucrare între vecini și prieteni. Se poate afirma că sistematicile contacte și convorbiri dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov au marcat de fiecare dată momente de cea mai mare 
Evoluție îmbucurătoare, continuu 
ascendentă a conlucrării frățești 

româno-bulgare
însemnătate in dezvoltarea relațiilor bilaterale, dînd expresie voinței comune de a adinei și amplifica conlucrarea prietenească. Dialogul fructuos româno-bulgar iși găsește, de a- semenea, expresie in contacte frecvente la nivelul șefilor de guverne și la alte niveluri.In sfera acestei orientări constante se înscrie și vizita de prietenie Întreprinsă la sfirșitul săptămînii trecute In Bulgaria de primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, la invitația președintelui Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, Stanko Todorov. Ca trăsătură definitorie a convorbirilor de la Sofia se desprinde caracterul lor pronunțat de lucru, decurgînd din însuși obiectivul propus — examinarea

La încheierea Conferinței pentru examinarea modului de 

aplicare a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare 

Document final—însoțit de rezervele 
unui număr considerabil de stateGENEVA 2. — Corespondentulnostru transmite : După cum s-a a- nunțat, la Geneva s-au Încheiat lucrările Conferinței pentru examinarea modului de aplicare a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare. De-a lungul lucrărilor au ieșit in evidență deosebirile existente Intre țările părți la tratat posesoare de arme nucleare și celelalte state părți neposesoare de arme nucleare, în general state mici sau mijlocii, state nealiniate și in curs de dezvoltare.Țările nenucleare în curs de dezvoltare și-au exprimat sentimentul de nemulțumire față de modul în care puterile nucleare și-au îndeplinit obligațiile în domeniul dezarmării.în ultima zi a conferinței a fost adoptată o declarație inițiată de președinta reuniunii, Inga Thorsson (Suedia), care cuprinde in anexă toate documentele prezentate de-a lungul lucrărilor de diferite grupuri de state și care reflectă pozițiile lor față de tratat și modul da aplicare a acestuia. Deși adoptată prin consens, declarația este însoțită de rezervele unui număr considerabil de state, printre care și țara noastră.Luind cuvîntul în legătură cu a- ceastă declarație, reprezentantul tării noastre, ambasadorul Constantin Ene, a arătat că acceptarea prin consens a acestei declarații trebuie interpretată numai ca o expresie a a- tașamentului statelor părți la scopurile și aspirațiile urmărite prin tratat — pacea și securitatea internațională. Trebuie să recunoaștem, a arătat vorbitorul, că declarația pe ansamblu menține același caracter de dezechilibru intre obligațiile statelor nenucleare și ale statelor nucleare. Ea nu reflectă în mod corespunzător problemele vitale de care depind viabilitatea și universalitatea tratatului. Declarația nu conține măsuri concrete menite să dea impulsul necesar negocierilor de dezarmare, să asigure securitatea statelor nenucleare și să întărească cooperarea internațională pentru folosirea in scopuri pașnice a energiei nucleare.Rezumînd poziția țării noastre în legătură cu aceste chestiuni, reprezentantul român a arătat că paragrafele corespunzătoare din declarație trebuie interpretate in strictă confruntare cu suveranitatea statelor și cu dreptul lor de a beneficia în mod egal de aplicațiile pașnice ale tehnologiei nucleare.Referindu-se la problema garanțiilor de securitate pentru statele ne

virtutea faptului că pentru prima dată în ultima jumătate de secol în Portugalia funcționează tin organ legislativ suprem emanat din alegeri cu adevărat libere și democratice. Punctele fundamentale ale noii constituții au fost prestabilite în platforma de înțelegere semnată de Mișcarea Forțelor Armate cu principalele șase partide politice din Portugalia, înainte de scrutin. In deschiderea lucrărilor a rostit un discurs președintele Portugaliei, generalul Costa Gomes.
Evoluția 

stației orbitale 
„Saliut-4"

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
Potrivit datelor transmise de la 
Centrul de dirijare a zborului, 
agenția T.A.S.S. relatează că 
cosmonauții Piotr Klimuk și Vi
tali Sevastianov, indeplinind 
programul de cercetări la bordul 
stației orbitale științifice „Sa
liut-4", au trecut ta realizarea 
unor experimente astrofizice. Cu 
ajutorul telescopului cu oglindă 
Roentgen, in zilele de 1 și 2 iu
nie au fost urmărite caracteristi
cile radiațiilor Roentgen din 
constelațiile Scorpionului, Fe
cioarei și Lebedei. în cadrul pro
gramului de experimente medi
cale s-au efectuat cercetări func
ționale, cu folosirea costumelor 
speciale cu vacuum.

aprofundată a modului In care se înfăptuiesc sarcinile stabilite de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, cu ocazia ultimei intiiniri, de la București, din luna februarie, și identificarea de noi căi și posibilități pentru adincirea pe mai departe a colaborării economice și tehnico- științifice.Ce concluzii s-au putut reliefa în acest sens ? In primul rînd faptul 

că, așa cum s-a subliniat în timpul primirii primului ministru al guvernului român de către tovarășul Todor Jivkov și al convorbirilor la nivel guvernamental, sarcinile stabilite In februarie se îndeplinesc cu succes. Aprecierea reflectă progresele înregistrate in extinderea colaborării dintre cele două țări în multiple domenii — ca, de pildă, al energeticii, construcțiilor de mașini, electronicii și electrotehnicii, metalurgiei, chimiei, agriculturii, transportului, Comerțului exterior și turismului.Este convingerea ambelor părți că progresele remarcabile obținute, atit de România, cit și de Bulgaria în dezvoltarea economiei, științei și tehnicii oferă largi posibilități de extindere a colaborării. Făurirea cu forțe comune a complexului hidro- 

nucleare, ambasadorul român a arătat că soluționarea acestei chestiuni constă numai In asumarea obligației juridice a statelor posesoare de arme nucleare părți Ia tratat că niciodată și In nici o împrejurare nu vor folosi sau amenința cu folosirea armei nucleare statele nenucleare părți la tratat.Pe deplin conștientă de interesele vitale ale tuturor statelor, în mare majoritate țări mici și mijlocii, față de securitatea lor, delegația română a formulat propuneri pentru adoptarea unor măsuri concrete cuprinse în proiectul de protocol adițional prezentat spre negociere conferinței.Discuțiile au pus In evidență Importanța vitală pe care problemele garanțiilor de securitate o are peA- tru cea mai mare parte a statelor părți și pentru viabilitatea tratatului. Evaluarea de ansamblu a lucrărilor conferinței arată că în ciuda rezultatelor sale modeste, conferința, fiind prima de această natură, a reușit să aducă în atenția statelor părți cit și a întregii comunități internaționale situația reală existentă in cadrul tratatului și importanța esențială pe care rezolvarea problemelor dezarmării, a garanțiilor de securitate pentru statele nenucleare părți la tratat o are pentru viabilitatea tratatului in viitor.Propunerile țării noastre au vizat chestiunile de substanță ale tratatului : dezarmarea și cooperarea internațională pentru folosirea pașnică a energiei nucleare, domenii în care au fost prezentate și două proiecte de rezoluții, precum și problema garanțiilor de securitate pentru țările nenucleare, domeniu în care a fost prezentat spre negociere proiectul unui protocol adițional la tratat.Aceste documente sint anexate la declarația generală și fac parte din actul final al conferinței transmis Adunării Generale a O.N.U., cit și tuturor statelor părți/ Multe din 1- deile formulate în documentele românești au fost incluse In declarația finală a conferinței, printre care a- precierea critică asupra activității Comitetului de dezarmare și necesitatea unor măsuri hotărîte pentru intensificarea negocierilor in cadrul a- cestuia, ideea informării guvernelor și a opiniei publice internaționale asupra negocierilor de dezarmare, referiri la necesitatea unor angajamente corespunzătoare cu caracter obligatoriu în ce privește garantarea securității statelor nenucleare și folosirea în scopuri pașnice a energiei nucleare.

Primul secretar al C.C. al
P.P.R.M., președintele PrezidiuluiMarelui Hural Popular al R.P. Mongole, Jumjaaghiin Țedenbal, a primit pe conducătorii delegațiilor de pionieri din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D.G., Polonia, România, Ungaria, Uniunea Sovietică și R.D. Vietnam, care au participat Ia manifestările prilejuite de a 50-a aniversare a organizației de pionieri mongoli. întîlnirea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.

Convorbiri comerciale ro- 
mâno-suedeze. S a ,ncheiat vizita în Suedia a delegației comerciale române, condusă de Hristache Zâmbet!,' vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România. In urma tratativelor purtate cu firmele suedeze, au fost încheiate importante contracte de export și import pentru anul 1975,. Totodată, au fost analizate cu autoritățile de resort posibilitățile de diversificare și intensificare a relațiilor economice bilaterale.

Oficialități tailandeze șl 
amoricane BU anun*at că cele 17 bombardiere americane de tip „B- 52“ care se mai află la baza aeriană Utapao din Tailanda vor Începe să fie retrase din această țară în cursul acestei săptămlni. De asemenea, ul-
tehnic de pe Dunăre va reprezenta, fără îndoială, ficiu socialist la cimentarea a prieteniei și mâno-bulgare.actualelor convorbiri de la Sofia au fost convenite măsuri pentru inche- ierea proiectării și a pregătirilor in vederea debutului lucrărilor pe șantierul de la Turnu-Măgurele—Nikopol, precum și pentru cooperarea în realizarea utilajelor destinate ridicării acestui mare obiectiv.

un grandios edi- care va contribui și mai puternică a colaborării ro- De altfel, in timpul

Un îndreptar prețios pentru extinderea și diversificarea colaborării româno-bulgare l-au constituit indicațiile date Ia ultimele întîlniri ale tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov privind dezvoltarea cooperării în producție, avînd în vedere caracterul complementar al economiilor celor două țări, similitudinea programelor lor de dezvoltare în perspectivă. Pornind de la aceste indicații, cu ocazia convorbirilor s-a definitivat proiectul de convenție privind realizarea In comun a unei întreprinderi constructoare de mașini în zona Giurgiu—Ruse, au fost semnate o serie de convenții de specializare in producție și de înțelegeri de colaborare pe perioada 1976—1980. Pe aceeași linie se cuvine a fi menționat protocolul, semnat de cei doi șefi de guverne, cuprinzînd măsuri concrete in vederea extinderii in continuare a cooperării și specializării economice și tehnico-științifice.Toate aceste măsuri sînt menite să aducă noi concretizări obiectivului major al adîncirii continue a relațiilor româno-bulgare, oferind un model de conlucrare prietenească intre două țări socialiste vecine. Poporul român salută cu satisfacție rezultatele convorbirilor de la Sofia, avînd convingerea că ele reprezintă o importantă contribuție la dezvoltarea prieteniei și conlucrării frățești româno-bulgare.
Dumitru ȚINU

Vizita in Bulgaria a delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. D. Coreene 

condusă de tovarășul Kim Ir SenSOFIA 2 (Agerpres). — La 2 iunie, la Sofia a sosit delegația de partid și guvernamentală a R.P.D. Coreene, în frunte cu Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muhcii din Coreea, președin-
★ALGER. — Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R. P. D. Coreene, și-a încheiat, luni, vizita în Algeria, unde a avut, în seara zilei

ORIENTUL APROPIAT
• Convorbirile G. Ford—A. Sadat au luat sfîrșit • „Un pas în 
direcția păcii" : efectivele militare israeliene din zona Canalului 

Suez vor fi reduseSALZBURG 2 (Agerpres). — La încheierea celei de-a doua întrevederi pe care au avut-o luni în orașul austriac Salzburg, președinții Stațelor Unite și Egiptului — Gerald Ford și Anwar El Sadat — au reafirmat în general, în cadrul unei conferințe de presă, punctele lor de vedere față de criza din Orientul Apropiat.Șeful executivului american a precizat că S.U.A. nu iși vor defini poziția și nu se vor decide asupra unei opțiuni posibile în vederea reglementării conflictului arabo-israe- lian decit după încheierea consultărilor care vor duce la reexaminarea de ansamblu a politicii americane în materie. Observatorii politici consideră că această declarație are în vedere, in primul rînd, întrevederea pe care Gerald Ford urmează să o aibă cu primul ministru al Israelului, Yitzhak Rabin — Ia 11 și 12 iunie, la Washington.La rindul său, președintele Anwar El Sadat a apreciat că cele două zile de consultări intense pe care le-a avut cu președintele Statelor Unite au prilejuit o „evaluare de ansamblu a situației" (din Orientul Apropiat n.n.). Președintele egiptean a subliniat că, după opinia sa, cea mai importantă realizare pe plan politic ar fi cea care ar permite să se pună capăt stării de beligeranță cu Israelul. Anwar El Sadat a anunțat, totodată, intr-o scurtă declarație care a precedat conferința de presă, că, după reîntoarcerea la Cairo, va ră- mine in contact cu președintele Statelor Unite.Pe de altă parte, Gerald Ford a menționat, în Încheiere, că întîlnirea Ia nivel înalt cu președintele Egiptean s-a desfășurat „într-o manieră constructivă".

timele 31 da aparate americăn» da luptă cu geometrie variabilă de tip „F-1H“ aflate la bazele de pe teritoriul tailandez urmează să fie și ele retrase treptat, lncepînd de la 15 iunie, în cadrul unui program menit să pună capăt prezenței militare a S.U.A. în Tailanda pină In martie 1976. .
Ansamblul de cintece și dan

suri „Călușul" din Scornicești- 
Olt și-a inceput turneul in Ior
dania cu un spectacol de gală 
prezentat in Sala Palatului cul
turii din Amman. Au fost de 
față Mudar Badran, șeful Curții 
regale, Salah Abu Zeid, minis
trul culturii și informațiilor, 
membri ai guvernului iordanian, 
senatori, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la Amman, 
ziariști, oameni de cultură ?! 
artă. Spectacolul s-a bucurat de 
un succes deosebit, fiind înde
lung aplaudat de spectatori.

Formația Teatrului de păpuși 
din Craiova, aflată intr-un 
turneu prin țările Africii de 
nord, a prezentat, la Tripoli, 
Benghazi și in alte orașe din 
Libia, spectacole care au fost 
primite cu deosebit interes de 
public și de presa libiană.

13 morți șl 28 de răniți, acesta este bilanțul ciocnirilor înregistrate duminică la periferia orașului Salisbury, cînd poliția rhodesiană a deschis focul împotriva participan- ților la un miting al populației de culoare. După cum precizează agențiile Reuter și France Presse, în cursul zilei, de luni situația a revenit la calm, polițiștii retrăgîndu-se fără a se semnala noi Incidente.
Majoritatea ziarelor bri

tanice aP^rute *a 1 iunie — ultima duminică înaintea referendumului asupra apartenenței Marii Britanii la Piața comună — recomandă cititorilor lor să voteze pentru menținerea țării în Comunitatea economică vest-europeană. 
SOFIA

Ședința Comisiei permanente C.A.LR. 
pentru industria radiotehnicâ și electronică

tele R. P. D. Coreene. Oaspetele a fost lntîmpinat de Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, și de alte persoane oficiale bulgare.*precedente, convorbiri cu Houarl Boumediene, președintele Consiliului Revoluției, președintele Consiliului de Miniștri al Algeriei.

TEL A.VTV 2 (Agerpres). — Primul ministru israelian, Yitzhak Rabin, a anunțat luni că guvernul Israelului a luat hotărîrea să diminueze efectivele forțelor sale militare din zona de dezangajare din Sinai. El a precizat că, în urma acestei decizii, Israeliil își va retrage toată artileria la care avea dreptul in această regiune, în baza acordului de dezangajare egipteano-israe- lian, la o distanță de 30 km. Vor fi retrase, totodată, rachetele pe care le posedă, la o distanță de 45 km est de Canalul Suez, dincolo de zona prevăzută in acordul menționat, ca și jumătate din blindate.Intr-o conferință de presă ținută la încheierea reuniunii extraordinare a cabinetului israelian, în care a fost adoptată hotărîrea de retragere, premierul Yitzhak Rabin a apreciat această măsură ca „un gest de bunăvoință în scopul diminuării tensiunii din regiune". El a subliniat că această decizie vizează să respecte libertatea de navigație în Canalul Suez, marcînd, astfel, prin acte concrete voința de a respecta inițiativa Egiptului de a redeschide Canalul pentru navigația internațională.
★SALZBURG 2 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat luni, la Salzburg, companiei de televiziune a- mericane „N.B.C.", președintele R. A. Egipt, Anwar El Sadat, a declarat că hotărîrea Israelului de a reduce efectivele forțelor sale militare din zona de dezangajare din Sinai reprezintă „un act foarte încurajator" și „un pas spre pace". „Conflictul ara- bo-israelian din octombrie 1973 a dovedit că problema Orientului A- propiat „nu va fi soluționată prin forță sau acțiune militară", a adăugat Anwar El Sadat.

Festivități în Italia.In ln_ treaga Italie s-a sărbătorit, luni, cea de-a 29-a aniversare a referendumului prin care s-a pus capăt monarhiei și a fost proclamată republica, după căderea fascismului. La Roma și în alte orașe italiene s-au desfășurat parăzi militare și alte manifestări. In capitală au fost prezenți președintele Republicii, Giovanni Leone, și alte personalități politice.
Liderul majorității demo

crate din Senatul american, Mike Mansfield, s-a pronunțat în favoarea reducerii treptate a trupelor și bazelor milițare americane din străinătate. Mansfield, care a făcut o reevaluare proprie a poziției Statelor Unite în lume după retragerea trupelor americane din Indochina, a declarat că pactul militar „SEATO, care nu mai este decît un petic de hîrtie, trebuie abolit", iar atitudinea S.U.A. față de pactul CENTO trebuie reconsiderată.
Președintele Frontului de 

Eliberare din Mozambic, Samora Machel, a subliniat că după declararea independenței țara sa va stabili relații diplomatice cu toate statele lumii, cu excepția celor în care la conducere se află regimuri reacționare. „Noi vom stabili relații diplomatice și cu Portugalia, pentru că are un guvern democratic care, împreună cu poporul portughez, est» aliatul nostru" — a spus el.
Normalizarea traficului 

fluvial în Cambodgia. Din Pnom Penh a plecat spre cîteva o- rașe situate pe malurile fluviului Mekong primul convoi de șalupe care transportă medicamente, sare și țesături — a anunțat postul de radio Pnom Penh. In felul acesta se reia traficul fluvial și spre localitățile din această zonă a Cambod- giei.
A încetat din viață f08tul prim-ministru al Japoniei, Eisaku Sato. Sato s-a născut în anul 1901, în prefectura Yamaguchi (Japonia occidentală). In 1974 el a obținut Premiul Nobel pentru pace.

Comisia a adoptat o serie de recomandări în domeniul standardizării detaliilor pentru industria radioteh- nică și electronică, a examinat propunerile organelor sale de lucru și a adoptat planul de perspectivă al activității organelor C.A.E.R. în domeniul standardizării pe perioada 1976—1980 privind radiotehnicâ și electronica.
★Cu prilejul prezenței sale Ia Sofia, delegația română a examinat și convenit unele acțiuni privind colaborarea și cooperarea bilaterală între Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria în probleme ale industriei radiotehnice și electronice pe perioada 1976—1980.

DE PRETUTINDENI
• COMORI DIN FUN

DUL MĂRII. In Prezent>Pe’- te 17 la sută din țițeiul și gazul extras provin din fundul mărilor și oceanelor. Rezultatele cercetărilor unor oameni de știință suedezi confirmă părerile Șă într-un viitor apropiat vor ti puse la punct tehnologiile obținerii din fundul mării a cărbunelui, minereului de fier și a sulfului. în ce privește sulful, încercările de a-1 extrage la scară industrială din fundul Golfului Mexic, prin metoda pompării de apă fierbinte în strat, au fost încununate cu succes.
• VICTIMELE POLUĂ

RII Peste 700 de locuitori al capitalei japoneze s-au îmbolnăvit în ultimele zile din cauza aerului cu un înalt nivel de poluare. Majoritatea celor suferinzi sînt bătrîni și copii. Mulțl dintre aceștia, internați în spitale, acuză dureri de ochi, migrene, afecțiuni ale stomacului și aparatului respirator. Potrivit unor precizări ale oficialităților, în Tokio și în alte zece centre urbane mari se înregistrează un nivel foarte ridicat al poluării aerului, care afectează sănătatea locuitorilor. Presa niponă menționează că un număr de 20 000 de persoane au certificate medicale din care rezultă că suferă de diferite afecțiuni provocate de poluarea apei și aerului.
• ÎMPOTRIVA dis

criminării. ° bancă dl”ț New York — prima din Statei» Unite condusă de o femeie —, a. emis o bancnotă-reclamă de un dolar pe care este imprimat celebrul portret al Mona Lisei. Banca Iși va începe activitatea la toamnă. Conducerea ei a promis că va acorda o atenție deosebită clientelei feminine, care, după părerea inițiatorilor, continuă să fie supusă discriminărilor din partea instituțiilor financiare și de credit. Aceștia consideră că noua instituție bancară se înscrie în contextul acțiunilor întreprinse cu prilejul „Anului internațional al femeii".
• EVOLUȚIA ÎMBRĂ

CĂMINTEI. In vechea capitală niponă Kyoto există un muzeu al țesăturilor de brocart din fire de aur și argint folosite la confecționarea chimo- nourilor pentru zilele de sărbătoare. Transmise din generație în generație, secretele de fabricație ale acestor țesături au o vechime de cinci veacuri. Paralel cu acest muzeu, care funcționează de aproximativ zece ani, recent a fost deschis și un muzeu al îmbrăcămintei. Exponatele sale ilustrează evoluția îmbrăcămintei japoneze în ultimele două milenii.
• „ORA EXACTA" Șl

ENERGIA. lncepînd de la 1 iunie, orele 23 GMT, într-o fracțiune de secundă, italienii au îmbătrînit cu o oră.Timp de 119 zile. Italia vaavea un avans de două orefață de ora GMT. De Ia 28 septembrie însă, o dată cu revenirea la vechiul program, ceasurile din întreaga peninsulă vor întîrzia cu o oră. Noul sistem va aduce o economie de energie electrică estimată Ia 300 milioane kWh, respectiv, de aproape 11 miliarde de lire.
• BURSE PE „CREDIT". Studenții iugoslavi care au rezultate bune la învățătură obțin cu anticipație burse pe „credit". Dacă activitatea lor este încununată de succes, ei sint scutiți de returnarea sumelor, după începerea activității în producție. Această formă de sprijin îi obligă să susțină în termenul stabilit diploma de absolvire. Iugoslavia se află pe unul din primele locuri din lume în ce privește numărul de studenți raportat la populație.
• HIPODROM DE A- 

CUM 2 000 DE ANI. Intr-o scriere despre moartea regelui iudeu Irod (37—4 l.e.n.), istoricul Josephus Flavius a- mintea de hipodromul construit de către acesta, indicînd și po- • ziția lui. Ghidîndu-se după datele furnizate de către istoricul din antichitate și cu ajutorul unor fotografii făcute din avion, arhitectul israelian Edhud Net- ser a reușit să găsească, In a- propiere de Jericho, urmei» pistelor pe care, în urniă cu două milenii, erau organizat» curse de cai. Se presupune că hipodromul era astfel construit Incit să servească și ca amfiteatru.
• CAPRICIILE VREMII se manifestă pe continentul european și în această primă lună de vară. Astfel, in timp ce In diferite zone ale Europei multă lume a început să resimtă canicula, în nordul Angliei și In Scoția în cursul zilei de luni a căzut zăpada, ninsoarea fiind însoțită de un vînt puternic și de o scădere bruscă a temperaturii. In noaptea de duminică spre luni temperatura la Kin- loss, In Scoția, a coborît sub zero grade. Meteorologii britanici au precizat că în perioada Imediat următoare vremea s» va răci în continuare.
• TEZAURUL VIKIN

GILOR. Pe Insula suedezi Gotland, din Marea Baltică, un grup de copii au descoperit, In timpul jocului o comoară a vikingilor, veche de un mileniu. Ea cuprinde aproximativ 1 000 de monezi de argint, precum și brățări din același metal. Arheologii presupun că este vorba de așa-numita comoară a lui Staver. Potrivit unei vechi legende, vikingul Staver și-a îngropat comoara înainte de a pleca într-o luptă.
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