
PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLIV Nr. 10197 Prim, «dițîe I
h

Miercuri 4 iunie 1975 4 PAGINI-30 BANI

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
președintele României, a plecat ieri, 

împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, 
intr o vizită nficială in Brazilia si în Mexic
Drum bun și succes deplin in misiunea de pace 
și prietenie, înțelegere și colaborare internațională!

Cu această urare, cu dragoste, cu cele mai bune gînduri, 
întregul popor însoțește pe secretarul general al partidului 
în noua și importanta acțiune politică internaționalăPreședintele Republicii Socialiste România. tovarășul Nicolae Ceaușescu, Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, au plecat. în cursul nopții de marți, intr-o vizită oficială de prietenie în Republica Federativă a Braziliei, la invitația președintelui Ernesto Geisel, și în Statele Unite Mexicane, Ia invitația președintelui Luis Echeverria Alvarez și a doamnei Maria Esther Zurîo de Echeverria.Șeful statului român este însoțit de Gheorghe Oprea, viceprim-minis- tru al guvernului. Dumitru Popescu, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, George Maco- vescu, ministrul afacerilor externe, Nicolae lonescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Inter

Interviuri acordate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

După cum s-a anunțat, tovarâșul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, la 29 mai, pe Benedito Coutinho, comentator de politicâ internaționala la ziarul „Correio Brasiliense", și pe 
Osvaldo Martins, redactor la cotidianul „O Estado de Sao Paulo". Cu acest prilej, tovarâșul Nicolae Ceaușescu a acordat interviuri 
pentru aceste ziare braziliene.

Ziarului „Correio Brasiliense“ÎNTREBARE: Am dori ea 
președintele Republicii Socialis
te România să ne schițeze un 
tablou al politicii țării sale in 
lume.RĂSPUNS : în întreaga sa politică internațională, Româniș pornește de la necesitatea creării condițiilor cerute de înfăptuirea obiectivelor fundamentale de dezvoltare socialistă a țării, de creșterea continuă a forțelor de producție, de dezvoltarea industriei, agriculturii, științei, culturii, de ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor, de împlinirea năzuințelor tuturor popoarelor spre progres, spre edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.Apreciem că, pentru a realiza a- ceste obiective, sînt necesare relații internaționale largi, de colaborare cu toate statele, fără deosebire de orinduire socială, de participare activă la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori materiale și spirituale.La baza tuturor relațiilor noastre externe așezăm în mod ferm egalitatea in drepturi, respectul indepen

naționale. Vasile Pungan. consilier al președintelui republicii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost conduși la plecare de tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu, Ștefan Voitec, Cornel Burtică, Lina Ciobanu, Emil Drăgânescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Gheorghe Radulescu, Leonte Răutu, losif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, losif Banc, Mihai Dalea, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion Ioniță. Vasile Patilineț, loan Ursu. Tovarășii din conducerea de partid și de stat au venit împreună cu soțiile.Erau prezenți membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții 

denței, suveranității, neamestecul în treburile interne, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța, respectarea dreptului fiecărui popor de a-și organiza viața corespunzător voinței sale, fără nici un amestec din* afară.ÎNTREBARE : Cum privește 
Excelența Voastră conflictul a- 
rabo-israelian și, in legătură cu 
aceasta, considerați că menține
rea încordării in Orientul Mij
lociu face posibilă izbucnirea 
unui război care să implice in 
conflict marile puteri și. in con
secință, întreaga lume 7RĂSPUNS : România s-a pronunțat intotdeauna pentru o soluție politică în Oriențul Mijlociu. Fără îndoială. menținerea încordării face posibilă izbucnirea în orice moment a unui nou război, cu implicații deosebit de mari. Apreciem însă că există condiții favorabile pentru a se ajunge la o soluționare politică, pe cale pașnică, a conflictului. Aceasta presupune retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967. soluționarea corespunzătoare a problemei poporului 

centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori.Au fost de față Lael Simoes Barbosa Soares, însărcinatul cu a- faceri ad-interim al Braziliei, și Salvador Campos Icardo, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Mexicului la București. Erau, de asemenea, prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră.Aeroportul Otopeni, unde a avut loc ceremonia plecării, era împodobit cu drapelele partidului și statului, cu portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu.Deși este aproape miezul nopții, mii de bucureșteni au venit să salute cu căldură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 

palestinean, pornindu-se de la recunoașterea dreptului său de a-și organiza viața de sine stătător, potrivit intereselor naționale, inclusiv de a-și constitui un stat independent. Totodată, este necesar să se ajungă Ia reglementări care să asigure integritatea și suveranitatea fiecărui stat din această zonă, deschizîndu-se calea unei colaborări pașnice.Pentru a se ajunge la această soluție sint necesare eforturi susținute din partea tuturor statelor, o sporire a rolului Organizației Națiunilor Unite.România va face în continuare tot ce depinde de ea pentru a contribui la rezolvarea problemelor din Orientul Mijlociu, pentru întărirea păcii, considerînd că aceasta corespunde intereselor tuturor popoarelor, cauzei generale a securității în lume.ÎNTREBARE : împărtășește
Excelența Voastră părerea ace
lora care consideră războiul in
tre Est și Vest ca inevitabil 7RĂSPUNS : România consideră că în lume persistă încă pericolul de război, inclusiv pericolul de război 

Ceaușescu, să le ureze din inimă succes deplin în vizitele pe care le întreprind în Brazilia și Mexic, expresie a relațiilor de strînsă prietenie și colaborare statornicite între România și aceste țări, a dorinței comune de a dezvolta și întări conlucrarea dintre ele. în folosul și spre binele popoarelor noastre, în interesul cauzei cooperării și înțelegerii internaționale. Este u- rarea pe care o adresează întregul nostru popor in această nouă solie de pace, prietenie și înțelegere între popoare. Miile de bucureșteni scandează cu entuziasm „Ceaușescu- P.C.R.", „Ceaușescu și poporul .Avionul prezidențial a decolat la ora 23,50.
(Agerpres)

nuclear, datorită menținerii în continuare a politicii imperialiste de dominație și dictat Considerăm însă că un nou război nu este inevitabil. Pentru ca înlăturarea pericolului unui nou război mondial să devină o realitate se cere o intensificare a eforturilor tuturor popoarelor pentru a elimina cu desăvirșire politica imperialistă, colonialistă și neocolonia- listă. pentru a pune capăt politicii de forță și de amenințare cu forța, de ingerințe în treburile altor state. Avem ferma convingere că prin întărirea solidarității tuturor forțelor progresiste, prin lupta unită a popoarelor se poate asigura pacea, se poate asigura dreptul fiecărui popor de a se dezvolta în mod liber și independent.ÎNTREBARE ; Cunoaștem ci 
România in 1969 — și chiar îna
inte de a interveni destinderea 
dintre Washington și Moscova 
— a fost prima care a făcut un 
pas in sensul de a stabili o 
apropiere intre Est și Vest, in- 
vitind pe președintele Statelor

(Continuare tn pag. a IH-a)

ÎN CAPITALĂ, 
0 PRODUCȚIE 
SUPLIMENTARĂ 

DE PESTE
UN MILIARD LEIOamenii muncii din întreprinderile bucureștene, puternic angajați în întrecerea pentru realizarea cincinalului cu șase luni mai devreme, au îndeplinit sarcinile producției globale și marfă pe luna mai în proporție de 104,5 la sută și, respectiv, 101,6 la sută, în condițiile depășirii nivelului productivității muncii cu 2,4 la sută. în ansamblu, în primele cinci luni ale anului, colectivele industriale din Capitală au obținut o producție suplimentară în valoare de 1,1 miliarde Iei, care se concretizează în 3 285 tone oțeluri speciale,2 037 tone laminate, 3126 tone țevi din oțel, motoare cu ardere internă însumînd peste 20 000 CP, 6 locomotive Diesel, produse ale industriei electronice și electrotehnice, mașini-unelte și alte produse necesare economiei naționale. Se cuvine subliniat că, față de aceeași perioadă a anului trecut, industria bucureșteană a realizat un ritm de creștere a producției de 20,1 la sută, iar productivitatea muncii a sporit cu 12,5 la sută. Totodată, de la începutul anului și pînă acum au fost puse în funcțiune 39 capacități de producție, din care 22 înainte de termen, au fost date în folosință peste 11 000 de apartamente, precum și alte o- biective social-culturale. (Dumitru Tircob).
LUNĂ RECORD 

LA HUNEDOARAPentru colectivele din unitățile economice ale județului Hunedoara, luna mai a însemnat o lună record în depășirea sarcinilor de plan, realizîndu-se peste prevederi o producție industrială în valoare de 48 milioane lei. Ca urmare, producția suplimentară obținută de oamenii muncii din industria județului Hunedoara, de la începutul anului și pînă în prezent, a crescut la 196 500 000 lei. Concret, aceste depășiri constau, în principal, în 54 milioane kWh energie electrică furnizată în plus sistemului energetic național, în aproape 65 000 tone cărbune net, în 15 860 tone fontă, 27 000 tone oțel, 40 620 tone laminate și alte produse. Este de relevat că, in primele 5 luni din acest an, .pe ansamblul județului s-a obținut o producție industrială totală mai mare cu aproape o jumătate de miliard lei decît cea realizată in perioada corespunzătoare a anului trecut. (Sabin lonescu).
LA CLUJ, 

0 PRODUCȚIE DE
260 MILIOANE LEI

PESTE PLANColectivele unităților industriale din județul Cluj au realizat, in primele 5 luni ale acestui an, o producție globală industrială de. 260 milioane lei i aceasta se concretizează tn importante cantități de produse fizice peste plan, printre care3 840 tone oțel, 4 500 tone de laminate finite din oțel, izolatori electroceramici în valoare de 2,2 milioane lei. medicamente în valoare de 5,4. milioane lei, 14 000 metri pătrați țesături. 286 tone conserve de legume și fructe. 5 000 tone minereuri de fier preparate și altele. „Industria sîrmei" din Cîmpia Turzii, „Electroceramica’1 Turda, Întreprinderea de medicamente „Terapia" din Cluj-Napoca, întreprinderea de conserve „11 iunie" Dej, Întreprinderea minieră sint numai cîteva din unitățile care au adus o contribuție deosebită la depășirea planului. (Alexandru Mureșan).

r

Pe terenurile l.A.Ș. Valea Iții Mihai, județul bihor, se lucreazâ intens la întreținerea culturilor

A apărut tn broșură:

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la grandioasa adunare populară consacrată împlinirii 

a 375 de ani de la prima unire politică a țărilor 

române și sărbătoririi orașului bimilenar

— Alba lulia, 28 mai 1975 -
Editura politica

Să socotim: cit metal, 
cită energie, cit cocs 
sau cit lemn o încorporat 

acest produs!
Cu mai puțin ar fi fost mai bine—vor demonstra 

invariabil și convingător cifrele finaleGospodărirea cit mai rațională a materiilor prime, materialelor, e- nergiei și combustibililor și. prin a- ceasta. reducerea maj accentuată a cheltuielilor materiale de producție se înscriu ca sarcini permanente, de maximă importanță, subliniate stăruitor de conducerea partidului nostru. Evidențiind din nou aceste sarcini de însemnătate esențială pentru asigurarea unei eficiente e- ccnomice superioare, ședința comună din 21 mai a.c. a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și a Consiliului de Miniștri a subliniat că fiecare unitate din industrie, transporturi, construcții și din alte sectoare are îndatorirea să ia măsuri ferme pentru a se încadra în nivelul planificat al cheltuielilor materiale de producție ; prin înfăptuirea planului pe anul 1975 tn toate domeniile și la toți indicatorii — s-a arătat cu prilejul ședinței — prin diminuarea cheltuielilor materiale si creșterea eficienței economice generale se asigură sporirea venitului național, aceasta repre- zentînd temelia trainică a ridicării neîncetate a nivelului' de trai al poporului.Este necesar și, In același timp, obligatoriu ca aceste sarcini economice majore să preocupe în permanentă fiecare colectiv de muncitori, tehnicieni și ingineri, ca organele și organizațiile de partid, conducerile de întreprinderi, centrale și ministere să nu piardă nici o clipă din vedere problema reducerii continue a cheltuielilor materiale de producție, a diminuării consumurilor de materii prime, materiale, e- nergie și combustibil. Dacă pretutindeni In lume, inclusiv in statele cele mai bogate și mai avansate e- eonomic, se iau măsuri drastice în această privință, cu atît mai mult pentru țara noastră, aflată in curs de dezvoltare — și caro are de rea
ÎN COMPLEXUL MOSTIȘTEA

A fost pus în funcțiune 
primul sistem de irigațiiLucrătorii Trustului de construcții pentru îmbunătățiri funciare București au pus în funcțiune unitatea I din complexul de irigații Mostiștea, cu o suprafață de peste 20 000 ha. De acest sistem de irigații din județul Ilfov beneficiază 9 u- nități agricole cooperatiste și o întreprindere agricolă de stat, 

care vor putea iriga 15 800 hectare prin conducte îngropate sub presiune, 4 300 ha cu agregate semifixe, iar restul suprafeței — prin brazde. Stația principală de pompare, dotată cu 5 elec- tropompe, care pompează 17,25 metri cubi de apă pe secundă, ridicînd-o pe terasă la o înălțime de 30 de

lizat sarcini grandioase de creștere economică — gospodărirea cu maximă grijă și introducerea unui re- g‘m sever de economisire a resurselor de materii prime și materiale, da energie și combustibil constituie o necesitate obiectivă imperioasă, pentru ca situația economică grea din lume, criza energetică, creșterea prețurilor să influențeze cit mai puțin asupra dezvoltării economiei naționale.Pe deplin conștiente de responsabilitatea ce o au în domeniul economisirii resurselor materiale ale țării și călăuzite in permanență de sarcinile trasate in această privință de conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, numeroase colective de oameni al muncii au obținut în acest an realizări importante în domeniul micșorării consumurilor de materii prime și materiale, de energie și combustibil. Referindu-ne Ia metal — prețioasă resursă a economiei naționale — se cuvine să relevăm, fără a epuiza exemplele pozitive, economiile de 1 153 tone și, respectiv, 2 342 tone înregistrate față de norme, în primul trimestru a.c., de unitățile Centralei industriale de autocamioane și turisme Brașov și Centralei industriale navale Galați. Demne de remarcat sînt. totodată, economiile de peste 4 500 tone cocs înregistrate tn unități ale industriei metalurgice, de circa 2 650 metri cubi de cherestea Ia fabricarea diferitelor produse ale industriei de prelucrare a lemnului, de mii de tone de benzină în întreprinderi ale ministerelor transporturilor și agriculturii, de 72 882 tone combustibil convențional în unitățile energiei electrice, de 3 926 MWh energie electrică In ‘combinate siderurgice șl de 19 916 MWh energie electrică In unități «le- chimiei. Toate aceste rezultate constituie argumente practice, concrete. menite să îndreptățească •-
(Continuare In pag. a IlI-a)

metri, 10 stații de punere sub presiune, 14 kilometri de ' canale magistrale deschise și circa 400 de kilometri de conducte îngropate — acestea sînt principalele obiective asupra cărora și-au concentrat eforturile timp de doi ani constructorii din cadrul șantierului Curcani. (Alexandru Brad).
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Interviul acordat ziarului „O Estado de Sao Paulo"

Șantierul naval BrCrfla

Unde punem umărul...

PICĂTURA DE CERNEALĂ

Moțâind intr-un colț de compartiment, asculți, vrei 
nu vrei, cam tot ce au să-și spună tovarășii tăi de 
drum, care, dacă se intimplă să mai fie și navetiști, 
cam au destule să-și spună — dintr-o deprindere ale 
cărei cauze sint greu de deslușit. Auzi, de pildă, pe o 
tînără profesoară sau doctoriță care se întoarce acasă, 
la București, de la slujba ei rurală :— Auzi tu, dragă, ce-mi spune primarul, că să mai 
rămin citeodată șt după-a- 
miaza in sat, ca să particip 
la nu știu ce acțiuni de-ale lor, că — zice el — de la 
ei primesc banii. Nici nu 
mă gindesc, tu, dar ce, cit 
mai stau eu aici 7 Doi, trei
ani 7 Trece stagiatura... Sint provizoriu aici, tovarășe ! 
Chiar așa i-am spus.

tn alte împrejurări, sub alte forme și formule, am 
mai auzit așa ceva. Am auzit-o, de exemplu, de la un 
primar comunal :

— Medicii, profesorii, agronomii cu mutație defini
tivă la noi in comună ne ajută foarte mult. Pun umă
rul la tot ce e de făcut pentru că ei consideră comuna 
ceea ce este : locul in care iși duc viața. Ceilalți insă... 
ca și cum n-ar fi.

Această diferență de atitudine față de sarcinile 
obștești, față de îndatoririle civice — determinată une
ori, categoric, de situația domiciliară a celor care mun
cesc la țară intr-o specialitate pe care au ales-o și

pentru care s-au pregătit — are implicații mai adinei. 
Și consecințe care nu se opresc doar la neindeplinirea 
unor obligații sociale. „Eu mă aflu aici provizoriu"... 
Ceea ce ar vrea să insemne, in accepția celor ce emit 
o asemenea formulă, că provizoratul ii scutește de o- 
bligații. De ce 7 Nu știm. „Dacă tot o să plec, ce rost 
are 7". Este identic cu „Dacă tot o să mă murdăresc, 
de ce să mă mai spăl ?“. La slujba lor „provizorie" nu 

fac mai nimic din cauză 
de... provizorat. Acasă, in 
orașul de domiciliu, se so
cotesc scutiți de obligații 
civice deoarece ei au sluj
ba in altă parte... Și astfel, 
intreaga viață a unora stă

sub semnul provizoratului. Au fost și cazuri cind un 
„provizorat" de patru ani intr-o comună a fost schim
bat pe un „provizorat" de cinci ani in altă comună..^

Se poate oare trăi... provizoriu 7 Există o viață pro
vizorie 7 După toate regulile cunoscute pină acum, un 
asemenea provizorat lasă urme adinei și... definitive. 
Urmele dureroase ale timpului irosit, ale tinereții iro
site, ale unei capacități de muncă și creație spulberate 
in lungi șuete pe calea ferată, urme in felul superficial 
de a gîndi, urme adinei, unele imprevizibile, totdeauna 
regretate odată și odată...

Mihai CARANFIL
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iFAPTUL; 
DIVERS j

Atitudinea înaintată față de
și familie - în centrul activității educative

Trei 
frați=316 ani |Petre Cordoș, pensionar cefe- . rist din Fetești, mai are doi ani pînă își sărbătorește centenarul. Dar moș Petre este doar... mezinul familiei. El mai are doi I frați care trăiesc la Arad : unul în vîrstă de 112 ani și altul de I 106 ani. Așadar, cei trei frați au > împreună 316 ani ! Intrebîndu-1 de secretul acestei longevități I frățești puțin obișnuite, ne-a răspuns : „Nu e un secret. Sint I două : munca și cumpătarea. Munca făcută cu plăcere și fo- I los. Iar cumpătat, să fii în toate, ■ și mai ales la băutură. Nu zic, I am mai băut și eu cite un pahar de vin. cîte o bere. Dar cu mă- sură. Niciodată n-am lăsat vinul să mă bea el pe mine". La sfîr- J șit, ne-a spus : „M-am născut» • în anul Independenței de la ’77. I Musai vreau să prind suta, să fiu la sărbătoarea cea mare". Și | atunci, și după, cu mulți ani și . sănătate ! i
Sărbătoarea ■ 
abecedaru
lui

„Mă numesc Ciobanu Mihaela 
ți sint elevă in clasa I A, la 
Școala generală nr. 8 din Te
cuci. De cînd am terminat de 
învățat toate literele alfabetului, 
eu și colegii mei am început să 
citim povești, și chiar unele in- 
timplări cu copii din ziarul 
„Scinteia". In curind, clopoțelul 
va suna ultima lecție din primul 
nostru an de școală. Pină atunci, 
noi organizăm „Sărbătoarea a- 
becedarului", la care vă invităm 
să veniți, ca să vedeți cit de 
frumos știm noi să citim și să 
scriem." Mulțumindu-i Mihaelei 
pentru invitație, ținem să-i asi
gurăm pe cititorii noștri că, in 
foaia de caiet trimisă, școlărița 
a scris atit de frumos și îngrijit 
literele învățate, de parcă le-ar 
fi desenat. Și dacă toți colegii 
Mihaelei scriu ca ea, atunci in
tr-adevăr abecedarul merită săr
bătorit. Și el, și învățătoarea 
lor.

Primul lucru despre care am auzit vorbindu-se în secția de utilaj minier a marii întreprinderi „Unio" din Satu-Mare. a fost... radarul.— E un radar moral — a ținut să precizeze maistrul Cornel Pereni, secretarul comitetului de partid pe secție. Mai exact, e vorba de un fișier inițiat de biroul comitetului de partid. Pe fișa fiecăruia se înscriu cu regularitate realizările obținute în producție, ca și rămînerile in urmă sau prejudiciile aduse avutului obștesc, evidențierile sau distincțiile ce marchează succesele, ca și criti- cile ori sancțiunile ce penalizează a- baterile de la disciplina muncii și a producției — inclusiv observații ale colectivului referitoare la comportarea omului în familie și societate. în felul acesta avem permanent o „bancă de date", o memorie colectivă, o oglindă etică a secției, care ne furnizează elementele necesare pentru orientarea acțiunilor educative in lumina cerințelor înrădăcinării Codului principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste.Căile de acțiune educativă, folosite cu bune rezultate de această puternică organizație de partid, sînt diverse. O deosebită importanță au dezbaterile cu caracter educativ din adunările generale ale organizațiilor de bază. în cadrul adunărilor se țin cu regularitate expuneri cu privire la diferite teme desprinse din Codul etic : numai în ultimul an expunerile s-au referit la semnificația patriotismului socialist, la substanța etică și manifestările concrete ale a- titudinii înaintate față de muncă, la grija pentru avutul obștesc. în același timp, adunările generale ale* organizațiilor de bază — ca și ședințele comitetului de partid De secție — prilejuiesc nu o dată discuții concrete, Ia obiect. însuflețite de combativitate revoluționară, despre anumite neajunsuri din munca unor tovarăși, despre manifestări de încălcare a normelor Codului etic.O susținută acțiune educativă a declanșat biroul organizației de bază numărul 26 — în urma unui raid prin ateliere — împotriva risipei de electrozi la care s-au dedat, nu de mult, unii sudori. Au

fost criticați aspru — în cadrul adunărilor generale ale organizației de partid, adunărilor U.T.C., ședințelor de grupă sindicală — unii sudori (printre ei aflindd-se și buni meseriași, ca membrul de partid Ștefan Staroski, uteciștii loan Tiplea și loan Pietrar) care aruncau electrozi utilizați doar pe jumătate, încărcînd prețul de cost al produselor și provo- cînd greutăți in aprovizionarea secției.Comuniștii cultivă spiritul de răspundere nu numai pentru munca proprie, dar și pentru „munca tovarășului de alături". în consecință,

mitetului de partid, președinte al comitetului sindical pe secție — profilul moral al omului e unic, el nu poate și nu trebuie să se comporte intr-un fel în uzină și intr-altfel a- casă". Atunci cînd organizația de partid a aflat că P. V. — altminteri muncitor cu o bună calificare, respectat în colectiv pentru realizările sale profesionale — se face vinovat de unele fapte care deteriorează viața de familie (își irosea cîștigul pe băutură, lăsîndu-și adesea copiii fără cele necesare traiului zilnic), s-a convocat fără întîrziere O ședință a comitetului de partid la
VIAȚA DE PARTID 

la uzina „Unio“ din Satu-Mare
atitudinea fermă, combativă se manifestă nu numai în raport cu cei care se fac vinovați în mod nemijlocit de felurite abateri, dar și față de cei care „închid ochii" cu condamnabilă ușurință la anumite deprinderi de proastă gospodărire — sau, uneori, pur și simplu de incompetenți) profesională — ale unor tovarăși de muncă. Astfel, timplarul Matei Joldoș a fost criticat cu severitate — colectivul mergînd pînă la propunerea de sancțiuni — pentru faptul că a asistat, fără să intervină, la montarea greșită a unor cuțite pe o freză de lucrat în lemn, greșeală care, în afară de irosirea cuțitelor și a materialuluij ar fi putut să se soldeze și cu un accident de muncă. „Nepăsarea — s-a arătat pe drept cuvînt în adunarea în cadrul căreia a fost discutat acest caz — este incompatibilă cu atitudinea profund responsabilă pe care o cere Codul etic din partea oricărui comunist, a oricărui membru al colectivității".Semnificativ este faptul că nu se trece cu indiferență nici pe lingă faptele ce țin de comportarea comunistului, a fiecărui membru al colectivului în viața de familie, în societate. „pentru noi — ne spunea maistrul Vasile Crăciun, membru al co-

care au fost invitați și membrii echipei în care lucra P. V. S-a discutat pe larg, cu fermitate și cu înțelegere omenească, fără a se intra in amănunte neesențiale, dar, totodată. cu exigență și grijă pentru integritatea profilului etic al comunistului, despre îndatoririle ce revin fiecărui membru de partid, fiecărui cetățean al societății noastre — așa cum arată Codul etic — in întemeierea relațiilor de familie pe principiile moralei socialiste. Acum, la citeva luni de atunci, viața familiei P. reflectă pe deplin rodnicia acestei discuții profunde ; capul familiei și-a schimbat radical atitudinea, iar soția — membrii comitetului au discutat separat cu ea — a înțeles mai temeinic ce răspunderi ii revin în consolidarea căminului.— Nu ne mulțumim numai cu dezbaterile în adunări generale sau în ședințe — arăta sudorul loan 
Ganea, locțiitor al secretarului comitetului de partid. în definitiv, a- dunările și . ședințele se țin la oarecare distanță în timp, iar munca educativă a, organizației de partid trebuie să se desfășoare în flux continuu. De aceea ne străduim să îmbinăm dezbaterile în cadru mai larg cu discuțiile de la om la om...

Recent, comuniștii din echipa de lăcătuși montori a lui Biczy Ludovic au avut de rezolvat un caz care le-a dat multă bătaie de cap. Unul dintre membrii echipei, Barabas Martin, dădea dovadă în felurite împrejurări de tendința de a pune interesele sale personale, înguste, deasupra intereselor colectivului. Fără didacticism sterp i s-a demonstrat, cu condeiul în mînă, în ce ho- tărîtoare măsură depinde cîștigul său și al tovarășilor săi de îndeplinirea planului la toți indicatorii, explicîn- du-i-se simplu și răspicat că nimeni nu poate pretinde de la societate mai mult decît s-ar cuveni in temeiul principiilor socialiste de repartiție. „Nu putem vorbi, desigur, despre transformări miraculoase — ne spunea secretarul comitetului de partid pe secție — dar cert e că, după o vădită frămîntare, o luptă ascuțită cu sine însuși. Barabas a renunțat la anumite pretenții nefondate ; azi e unul din cei mai buni din echipă".Firește, mijloacele educative utilizate de această organizație de partid sînt mult mai diverse decît cele consemnate în acest articol. Am întilnit aici lozinci, panouri, gazete de perete, am ascultat emisiuni ale stației de radioamplificare cu o bună orientare educativă, axate pe problemele concrete ale colectivului. Am văzut o gazetă satirică in care caricaturi pline de haz și virulență ii supuneau oprobriului public pe anu- miți „campioni" ai absențelor nemotivate. Am aflat despre programe ale brigăzii de agitație care merg drept Ia țintă, satirizînd fără menajamente pe cei care dau dovadă de atitudini necorespunzătoare față de muncă sau de avutul obștesc.Activitatea educativă a organizației de partid din secția utilaj minier a întreprinderii „Unio" nu este „de campanie". Pentru această organizație de partid, munca educativă — autentică permanență a climatului spiritual al colectivului — reprezintă modul activ, eficient de aplicare consecventă în viață a principiilor și normelor Codului etic al partidului nostru.
Victor BÎRIADEANU 
Octav GRUMEZA

Instalații moderne la noua țesâtorie de mâtase din Deva

De ce ți-e drag să mergi 

la Dobrosloveni...

In fruntea celor ce se străduiesc pentru cultivarea 
fiecărei palme de pămint - primarul

Bietele 
bivolițe»Trenul mărfar 23 958 circula de la Făgăraș spre Brașov. La ieșirea din stația Mîndra-Olt, unde a trecut fără oprire, i-a apărut in față o cireadă de bivolițe, aparținînd cooperativei agricole din localitate. Cind le-a observat mecanicul, era prea tirziu. Mărfarul a intrat în plin în cireadă, omorînd 19 bivolițe și rănind grav alte nouă. Din cauza izbiturii, un vagon a deraiat, circulația fiind întreruptă aproape două ore. Din primele cercetări rezultă că vinovați de accident sînt paznicii Vasile Bi- zău, loan și Florea Timiș, care nu s-au asigurat la trecerea liniei ferate. Și totuși, o parte din vină revine și organelor C.F.R., care au fost sesizate de conducerea C.A.P. spre a planta un semnal luminos în punctul respectiv. Iată și motivul pentru care cooperatorii ne roagă să dăm, și pe această cale, un semnal. Poate sd-aude.
Pădurarul 
șî băcîța

Nastasia Matiș îngrijește 
oile cooperativei agricole __

nou

tfe 
din 

comuna Călățele, județul Cluj. 
Nu se ?tie din ce pricină, pădu
rarul Petru Crișan n-o vedea cu 
ochi buni pe băciță. Deunăzi, 
citeva mioare din turmă s-au 
abătut pe o porțiune de teren 
interzis pășunatului, fapt care a 
pus gaz peste focul supărării pă
durarului. In loc să-i atragă a- 
tenția băcilei ori să aplice vreo 
amendă, pădurarul a pus pușca 
la ochi și a tras. Una din mioare 
și-a dat obștescul sflrșit. iar pă
durarul a făcut-o de... oaie !

LOCURI DE POPAS
ÎN JUDEȚUL CLUJ

■I

PICTURĂ CONTEMPORANĂ 
DIN U. R. S. S.

Au pierdut 
bucătăriaDupă ce au vîndut unui vecin o bucătărie de vară, pe care o aveau în ograda lor, soții loan și Maria Costan din Odoreu au luat trenul spre Satu-Mare, cu gind să se ducă după, cumpăraturi. Dar în ’ ’ i"'"“magazinele, cei doi soți „cinstească", s-au dus la înapoi spre ------țul a adormit în holul gării. Soția, văzînd că iese din buzunar pachetul cu cele cinci mii de lei încasați pe bucătărie, l-a luat binișor și l-a pus într-o plasă. Dar cum plasa avea „ochiuri" prea mari, cînd cei doi soți au ajuns acasă, n-au mai găsit pachetul in plasă. Și au rămas și fără bucătărie, și fără bani.
Izvorul 
din Themis

cale nu le-au ieșit ci un bufet, unde au început să se Făcîndu-se tîrziu, gară să ia trenul casă. ..Obosit", so-

Amatorii de drumeții pe meleagurile județului Cluj au la dispoziție locuri de popas dintre cele mai agreabile, oferite de cooperația de consum. Astfel. la marginea localității Căpuș, pe DN E—15, se află „Terasa Căpuș", o gazdă ospitalieră pentru o vacanță in mijloful unei frumoase păduri de stejari. Oaspeții găsesc aici condiții bune de cazare în căsuțe de zid, precum si preparate culinare gustoase, cu specific tradițional și local. Tot pe șoseaua internațională E—15, in apropiere de localitatea Luncani, se află „Hanul Pescarilor", amplasat intr-un cadru natural pitoresc, pe

malul Arieșului. Unitatea dispune de căsuțe-camping și un restaurant care servește, pe lingă alte specialități culinare, preparate din pește. Pe același traseu. pe Valea Crișului Repede, la 680 metri altitudine, se află campingul „Izvorul Crișului". O altă unitate turistică a cooperației de consum este cabana „Cheile Baciului", situată in localitatea cu același nume, din zona de agrement a orașului Cluj-Napoca.In fotografie : „Terasa Căpuș", o frumoasă unitate turistică a cooperației de consum.

Organizată la cîțiva ani după o amplă expoziție care, în sălile Dalles, prezenta iubitorilor de artă români pictura sovietică contemporană, reluînd de altfel citeva din lucrările prezentate a- colo, recenta expoziție de „Pictură contemporană din U.R.S.S." (galeriile bucureștene de artă „Orizont") prilejuiește un relevator contact cu valori ale unei prestigioase școli de pictură, cu o puternică și vie tradiție umanistă. Operele expuse favorizează și de această dată cunoașterea aportului specific, original, al pictorilor sovietici în cuprinderea și exprimarea unor realități contemporane.„Expoziția are la bază un caracter tematic — se subliniază in prefața la catalogul expoziției. în ea sînt prezentate lucrări dedicate .prezentului și trecutului patriei, lucrări care conturează figura oamenilor sovietici în perspectiva istorică specifică". Substanța fundamentală a tablourilor pare a fi timpul istoric, timpul social al Uniunii Sovietice de azi. Și aceasta cu atit mai mult cu cit expoziția își propune Să omagieze, cu mijloacele artisticului, împlinirea a 30 de ani de la victoria împotriva fascismului. Un omagiu plin de patetism adus jertfei eroice a poporului sovietic, sacrificiilor imense ale tuturor celor care au contribuit prin lupta lor la triumful dreptății și libertății. O- bligație socială, dar și atitudine etică, amintirea faptelor de

eroism care au marcat acest eveniment fiind totodată actul de solidarizare al contemporanilor cu lupta patriotică a înaintașilor, în această ordine de idei, lucrări ca acelea semnate de Nikolai Erisev („Mai 1945"), Viktor Ni („întoarcerea") sau Alexei Feodorov („La fruntarii") sînt adevărate lecții de eroism, de patriotism. Artiștii sovietici au încercat și au reușit o apropiere a zonelor docu-
CARNET

PLASTIC
mentarului de cele ale picturalului. Căci dincolo de bogăția in- formației pe care o a- duc, dincolo de faptul social sau uman evocat transpare, în cele mai multe lucrări ale expoziției, un mod de a concepe, de a reacționa și transpune care se înscrie cu a- devărat în zonele artisticului.Diversitatea tematică a unor lucrări, ca „Țesătoarele de covoare" de Izzat Klicev, „Tinere colhoznice" de Tenghiz Mirzasvili, „Tineri la săditul pomilor" de Sarkis Mu- radian. „Portretul arh. R. Kiknadze" de Nikolai Ignatov demonstrează receptivitatea artiștilor față de tot ceea ce este profund și primordial uman. Pretutindeni, fondul uman al temei este prezent în formă, in limpezimea șf fran

chețea mijloacelor de expresie, in dimensiunea adevărului rostit. Emoția ce o degajă lucrările expuse vine tocmai din realismul lor, din expresivitatea cu care ele se ■ apropie de aspecte ale vieții cotidiene, de munca și viața pline de frumusețe redate prin metafore plastice sugestive. Puterea lor de influențare se află in același timp in relații nemijlocite și subtile cu lumea densă de ginduri și sentimente a fiecărui artist, fiind în ultimă instanță expresia concentrată, metaforică sau directă, a unui complex și precis punct de Vedere.Frumusețea ingenuă sau stranie, uneori tulburătoare, a unor priveliști a constituit, de asemenea, izvorul multor picturi. Lucrări ca „Toamnă" sau „Iarnă" de Ghivi Narmania aduc o adevărată plăcere tactilă în construirea tablourilor, în care culoarea începe să aibă parcă o Viață autonomă ; tot așa după cum „Natură statică cu burduf" sau „Vînzătorul de păsări" de Zurab Ni- jaradze aduc o exprimare concisă, modernă.Deși restrînsă din punct de vedere numeric față de imensa varietate a picturii contemporane sovietice, expoziția de față reușește, datorită calității selecției, să contureze pentru publicul bucureștean un profil interesant al preocupărilor celor mai actuale din pictura sovietică contemporană.
Marina PREUTU

Pămintul, principalul mijloc de producție In agricultură, trebuie să fie cît mai bine gospodărit, cit mai bine folosit. De altfel, Legea 59/1974 — referitoare la gospodărirea și conservarea fondului funciar — conferă, în acest sens, sarcini deosebite a- tît consiliilor populare, cît și cetățenilor.— în centrul atenției consiliului popular — ne spune tovarășul Ilie Iova, primarul comunei Dobro- sloveni, din județul Olt — se află și preocuparea de a găsi cele mai bune soluții pentru ca fiecare palmă de teren să rodească, să producă. A- vem 3 ferme agricole de stat și o cooperativă agricolă de producție. în total, cu celelalte terenuri, peste 4 000 ha — pe care cultivăm cereale și plante tehnice, legume și fructe, căpșuni și struguri, sau creștem animale pentru carne și lapte. Nu de mult, împreună cu unitățile I.A.S. și consiliul de conducere al cooperativei, primăria — care poartă răspunderea, conform legii, pentru gospodărirea și folosirea rațională a întregului fond funciar — a stabilit un plan de măsuri concrete pentru folosirea intensivă, cu maximum de randament, a întregii suprafețe de teren. în acest scop, toată suprafața de teren a fost împărțită pe tarlale, fără drumuri de prisos....împreună cu primarul comunei, vizităm cîmpurile. într-adevăr, constatăm ,că fiecare, metru pătrat de teren este cultivat. Capetele de tarlale. Unde se pierdeau hectare întregi, au dispărut. Lățimea drumurilor de acces in cîmp a fost limitată la strictul necesar pentru circulația mijloacelor de transport, a tractoarelor și mașinilor agricole.Președintele cooperativei agricole, Constantin Cioboată, pe care-1 Intîl- nim în cîmp, ne dă și alte amănunte : „Am defrișat două hectare de teren pe care erau buturugi, redîn- du-le circuitului agricol. Le-am plantat cu căpșuni. De asemenea, am mal recuperat 3 ha de teren prin astuparea gropilor. în sectorul zootehnic. toate peticile de teren au fost arate și însămânțate cu plante furajere. Nici o bucățică, de teren n-a rămas necultivată".Am reținut din convorbirea cu cei doi interlocutori și o altă inițiativă : culturile prășitoare care se lucrează în acord global au, Ia capetele tar-

Preocupări și exigențe 
la consiliile populare

Comerțul prin corespondență......este una din formele moderne de comerț practicate de cooperația de consum. Comerțul prin corespondență vine direct in sprijinul tuturor acelora care doresc să-și procure prin poștă x unele articole de îmbrăcăminte, de uz casnic, aparate electrotehnice etc. Oricare dintre articolele solicitate se poate primi direct Ia domiciliu, pe baza unei simple cărți poștale expediate pe adresa UNIVERSALCOOP — Comerțul ’prin corespondență, București, str. Vulturi nr. 31, sectorul 4. Pentru a cunoaște produsele existente în depozit se poate solicita mai întii o listă a acestora. Orice comandă făcută comerțului prin corespondență trebuie să fie în valoare de cel puțin 100 lei, bani care se achită Ia primirea coletului.

lalelor, plăcuțe indicatoare cu echipele (grupele de familii și familiile) care le lucrează. Există astfel o întrecere „vizibilă" între formațiile de lucru privind mai buna întreținere a plantelor pentru sporirea recoltelor, dar și pentru gospodărirea pămintu- lui.Consiliul popular nu pierde din vedere nici celelalte aspecte privind folosirea fondului funciar : extinderea suprafețelor irigate, buna gospodărire a curților din gospodăriile personale și a loturilor aflate în folosința membrilor cooperatori. De pildă, pentru extinderea irigațiilor s-a a- menajat la Frăsinet un lac de acumulare de unde se vor iriga peste 100 ha cu porumb, viță de vie, căpșuni și plante furajere. Un altul, la Potopin, este In curs de amenajare.Iar din apele piriului Teslui se irigă alte 100 ha.— Dacă de unele probleme — reia firul discuției primarul comunei — se ocupă specialiștii și consiliul de conducere al cooperativei agricole, de folosirea terenurilor în gospodăriile personale, de buna gospodărire a loturilor date în folosință se preocupă —• am putea spune în exclusivitate — primăria. N-a fost și nu este o treabă ușoară să-i convingem pe oameni să treacă la o folosire deplină a pămîntului din curțile propriilor gospodării. Misiunea aceasta am încredințat-o. rugîndu-i pe ei înșiși să dea exemplu, deputaților. în prezent, în ' liecăre-gospodărie, 500—600 mp sint cultivați cu salată, ceapă, usturoi, spanac, varză, tomate, ardei etc. — din răsadurile pe care le-am asigurat tot pe plăn local. Mai exact, sub îndrumarea specialiștilor — ingineri agronomi, profesori de botanică — cei mai buni gospodari au produs răsaduri pentru întreaga comună. în a- ceastă acțiune s-au remarcat Ion Burcea, Tudor Cioboată, Constantin Cirstea și mulți alții. ,întrucît nu ne este indiferent nici ce producție se realizează pe terenurile din gospodării, am recomandat ca toate cele 700 de fîntîni din. comună să fie folosite și pentru udatul culturilor din jurul casei. De asemenea, în curți, conform schiței de sistematizare și programului comunal de înfrumusețare a localității, cetățenii au plantat peste 30 000 fire de vie (care vor fi dirijate pe forme înalte) și mai bine de 10 000 pomi fructiferi. Pînă acum, 260 familii (din cele 1 270) au curțile sistematizate. Alte 300 de gospodării se află în curs de sistematizare.Cine trece astăzi prin Dobrosloveni observă, pe lingă casele mari și frumoase, majoritatea construite în ultimii ani, o abundență de plante legumicole, pomi fructiferi, viță de vie și flori.La rîndul lor, loturile în folosință personală sînt tot mai bine utilizate. Pe lingă porumb, se cultivă lucernă și alte plante furajere pentru dezvoltarea creșterii animalelor în gospodăriile populației.Așadar, folosirea fondului funciar, sub toate aspectele sale, este o problemă ce' se află permanent în centrul atenției Consiliului popular al comunei Dobrosloveni. Pentru că utilizarea rațională, cu maximă eficiență, a pămintului este o îndatorire de prim ordin, legală șl cetățenească.
Emllian RODA
corespondentul „Scînteii"

într-una din localitățile aflate !n imediata apropiere a „hotarului" dintre județele Arad .și Hunedoara — în satul Roșia Nouă, comuna Petriș — există un piriu. Se numește Timișoaia Izvorind din „Themis", o mină veche, de pe vremea romanilor, apele piriului au proprietăți curative in boli reumatismale. Din moși-strămoși. oamenii din partea locului folosesc apele piriului la' tămăduirea multor suferințe. Curios că nici un balneo- log n-a poposit încă pe malul piriului cu pricina să-i „consulte" binefacerile. Nici acum nu-i tirziu.
Rubrics redactatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

Am în față două dosare ale procuraturii cu a- celași diagnostic : „Abuz în s-rviciu și înșelăciune în dauna ' avutului obștesc". Primul este cazul a două gestionare de la o unitate „Alimentara" din sectorul 8, ' I.S. și V.U. care, după o serie de „mici" și „neglijabile" lipsuri în inventar, „sancționate" cu cîte o bătaie pe umăr, au tot continuat să-și completeze bugetul personal din tejgheaua magazinului, făcînd, pină la urmă, o „gaură" în gestiune de peste 50 000 lei. Prin însăși desfășurarea lui, cazul conține demonstrația efectului pe care îl poate avea falsa „omenie" față de făptașul tămiiat. la primele > abateri, cu indulgente mustrări și avertismente date în speranța că se va îndrepta, dar care s-a „îndreptat" — pe calea pavată cu indiferența celor din jur — direct spre... Niagara.Al doilea dosar : LA., șeful unui garaj al I.T.B., om copt, cu un trecut cumsecade și care ar fi trebuit să-și asigure și un prezent și un viitor

cumsecade, a impus prin „autoritatea" sa citorva șoferi de taximetre să-i încredințeze lui zilnic (sub pretextul controlului foilor de parcurs) banii încasați, spre a-i depune el însuși la casierie, „ui- tînd", bineînțeles, s-o facă, trei zile, o săptămînă, două, folosind banii in scopuri personale și tot completînd din încasările mai recente sumele sustrase din depunerile care nu mai puteau fi prea mult aminate. Acesta era procedeul lui : „suveica". Adică piesa aceea de război de țesut care leagă capetele alergind de la o margine la alta a urzelei, dar alergind defectuos, scăpind „fire", ciupind din țesătură și vîrindu-i „bucățelele" in buzunar. Este drept, des- coperindu-1 intr-o, fază incipientă, superiorii săi i-au atras atenția, somin- du-1 „să termine cu asemenea practici !“ Dar trebuie să recunoaștem că în spatele tonului ritos al somației ..se ascundeau îngăduința și indiferența. iar „dușul" era făcut cu apă călduță, tocmai bună de moleșit vi

gilența ți de adormit e- xigența necesară față de oricine, dar cu atit mai imperios necesară față de un cadru de conducere.„Este clar, ne spune procurorul C. Stanciu, că dacă I.A. ar fi fost
sau a rabatului la exigență acordat lui I.A. de cei din jur, ci de demonstrația clară că indiferența, atitudinea exprimată prin „îl privește", „să se descurce singur", „îl vedem noi cînd va a-

jare întru continuarea fraudei.„Este, dacă vreți, un caz -banal», ne spune procurorul șef adjunct al Capitalei, Florin Dimi- triu. Unul ca atitea altele asemănătoare. Și alți
întreprindere, cazurile de acest gen nu sînt rare ; alte două au fost recent judecate pentru lipsuri in gestiune de peste 50 000 lei fiecare — la u- nitățile din Calea Grivi- ței 192 și 397 — iar altul,

In lumina Codului etic, societatea te întreabă: Cum trăiești, cum muncești ?

Dușul... de înviorare morală
scuturat cum trebuie la prima descoperire a abaterilor sale, dacă cei din jur — și în primul rind șoferii de taximetre, subalternii lui care îi încredințau încasările, deși știau că aceasta este un abuz — ar fi făcut caz de încălcarea legilor de către șeful lor. acesta poate că n-ar fi ajuns in boxa a- cuzaților Nu este vorba de invocarea unor circumstanțe atenuante pe seama lipsei controlului

junge la ananghie!" favorizează frauda, făcîndu-1 pe făptaș să creadă că, dacă îl tolerează colectivul din care face parte, il vor tolera și legile statului nostru.Cele două gestionare din primul caz, ambele femei tinere, prima cu ceva experiență in branșă, dar și cu o colecție de avertismente și mustrări, au luat bătaia pe umăr de după primele abateri drept ...încura-

oameni au apucat-o pe calea fraudei sistematice profitînd de îngăduința și de indiferența celor din jur, care, deși avertizați de năravurile instaurate încă în forma lor embrionară, se mulțumesc să dea doar mustrări și avertismente, „scutindu-i" in numele „omeniei" de micul necaz de început, pentru ca apoi să-i privească fără compasiune cînd este prea tîrziu. La aceeași

la unitatea din piața „7 Noiembrie", s-a „soldat" cu o pagubă în avutul obștesc de peste 230 000 lei 1 Să ne mai întrebăm de „roadele" indiferenței ? Altele ar fi fost și altele trebuie să fie efectele nonindiferenței, ale exigenței radicale manifestate la cea dinții abatere, atunci cînd, oricit de dură ar fi judecata colectivului, și. ea trebuie să fie astfel,* le-ar fi deschis celor in cauză ochii

și poate că i-ar fi ferit să persevereze pe aceeași cale".îmi revin in minte cuvintele unei bătrine din Constanța, care-mi spunea : „în lumea asta există multă lume ca lumea și încă destulă ca nelumea. Și trebuie să facem tot ce putem ca din lumea asta de nelu- me să scoatem cit mai multă lume ca lumea..." Aflam în aceste două fraze pline de tilc d adevărată lecție de morală. Și înțelegeam că acea „nelume" despre care vorbea bătrîna mea prietenă nu putea să se transforme in „lume ca lumea" ’ prin aplicarea unei false „omenii" caracterizată de îngăduință sau de nepăsare. O vorbă de duh spune că poți înșela întreaga lume un timp, că poți înșela pe cineva toată viața, dar că nu poți înșela toată lumea de-a pururi. Iar omenia este cu adevărat virtute doar atunci cînd nu închide ochii la înșelăciune. cînd nu se lasă roasă de îngăduință.Pe banca acuzaților, in judecarea unor astfel de

cazuri, nu se află numai doi sau trei făptași, cl înseși indiferența și îngăduința celor din jur. Nu spun asta invocînd circumstanțe atenuante față de făptași. Dar nimeni nu poate să nu se întrebe dacă aceleași ar fi fost e- fectele perseverării în „greșeală" în cazul cînd, încă de la început, de la prima manifestare de ilegalitate socotită „derizorie" și „trecătoare", ar fi intrat în funcțiune cu promptitudine dușul rece, binefăcător, al judecății colective ? Dacă toți cei ce veghează la a- plicarea în viață a Codului eticii și echității socialiste — și aceștia trebuie să fie toți cetățenii patriei noastre — ar fi transformat litera lui în atitudine mobilizatoare, in exigență față de ceilalți și față de sine, dacă vigilența asociată cu adevărata omenie, cea a responsabilității față de tot ce ne privește, ar fi rămas trează, astfel de dosare n-ar mai exista.
loan 
GRIGORESCU
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Interviuri acordate de tovarășul 
Nicolae Ceausescu

Ziarului „O Estado de Sao Paulo“

Cronica zilei VIZITA UNEI DELEGAȚII MILITARE DIN VENEZUELA

ÎNTREBARE : Avind o pozi
ție independentă in sistemul in
ternational al statelor socialiste. 
România menține bune relații 
atit cu Uniunea Sovietică, cit și 
cu Republica Populară Chineză. 
Considerați, domnule președinte, 
că adoptind această poziție 
România va putea contribui la 
soluționarea problemelor politice 
și ideologice care au apărut in 
relațiile dintre cele două mari 
țări socialiste ?RĂSPUNS : România acordă o deosebită atenție dezvoltării relațiilor sale cu toate țările socialiste, pornind de la faptul că această colaborare constituie un factor important pentru progresul fiecărei țări socialiste, ca și pentru afirmarea pe plan international a principiilor socialiste, a politicii de pace și colaborare.Datorită acestei politici, întreținem, într-adevăr, relații bune cu toate țările socialiste. Sintem convinși că actualele divergențe existente, deosebirile de păreri asupra unor probleme sint vremelnice ; ele pot și trebuie depășite. întărindu-se colaborarea și solidaritatea tuturor țărilor socialiste.De aceea, considerăm că. dezvol- tind relațiile cu toate țările socialiste, contribuim la depășirea acestor deosebiri de păreri, la normalizarea regiilor dintre ele. Aceasta răspunde nu numai intereselor țărilor socialiste. ci și intereselor tuturor țărilor care acționează pentru o politică independentă și de dezvoltare econo- mico-socială proprie, tuturor popoarelor care doresc o pace trainică.ÎNTREBARE : Urmărim cu 
mult interes evoluția țărilor so
cialiste care au o formulă pen
tru solutionarea așa-numitei 
„probleme naționale“. Vreți să 
ne vorbiți, domnule președinte, 
despre maniera în care este re
zolvată in tara dumneavoastră 
această problemă ?RĂSPUNS : România a pornit și pornește de la principiul că trebuie asigurată deplina egalitate în drepturi pentru toți cetățenii unei țări, fără deosebire de naționalitate. în concordanță cu acest principiu, finind seama că în România, alături de poporul român, care reprezintă circa 88 la sută din populația țării, se găsesc și cetățeni de altă naționalitate. am aplicat ferm politica de deplină egalitate în drepturi în toate domeniile vieții politice și social- economice. O atenție primordială am acordat și acordăm creării condițiilor materiale necesare pentru dezvoltarea industrial-economică a tuturor zonelor, județelor și localităților țării, pentru asigurarea dreptului la muncă, în orice domeniu de activitate, tuturor cetățenilor, indiferent

Ziarului „Correio Brasiliense“
(Urmare din pag. 1)

Unite să o viziteze. Ne între
băm acum ce rol revine Româ
niei în dezvoltarea in continua
re a acestei apropieri ?RĂSPUNS : România a acționat cu consecventă pentru realizarea politicii sale de dezvoltare a colaborării cu toate statele, fără deosebire de orinduire socială. în acest cadru s-a înscris și dezvoltarea relațiilor cu Statele Unite ale Americii, inclusiv vizita președintelui Nixon In România și, ulterior, vizita mea în Statele Unite ale Americii.în ce privește cursul destinderii, el este rezultatul schimbărilor fundamentale care s-au produs în viața internațională. în raportul de forțe, al amplificării luptei popoarelor pentru eliberarea națională și pentru progres social.Apreciem că accentuarea în continuare a cursului destinderii și colaborării se poate realiza pornindu-se de la interesele tuturor popoarelor, de Ia participarea tuturor națiunilor — fie ele mari sau mici — cu drepturi egale la soluționarea tuturor problemelor internaționale. în acest sens, România este hotărîtă să participe activ la viața internațională, împreună cu celelalte state — desigur, în primul rînd cu țările mici și mijlocii — și să-și aducă contribuția la realizarea unei politici de colaborare și de pace.ÎNTREBARE : Consideră Ex
celenta Voastră că este posibil 
să se stabilească intre cele două 
lumi separate prin concepții 
ideologice o înțelegere care să 
ducă la convergentă de obiective 
pentru a garanta pacea mon
dială ?RĂSPUNS : Am arătat că, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, este posibil și necesar să se dezvolte relații de colaborare între toate statele. fără deosebire de orinduirea socială.Consider că dezvoltarea econo- mico-socială independentă a tuturor popoarelor, asigurarea aplicării cuceririlor științei și cunoașterii umane în vederea progresului și bunăstării fiecărui popor sînt cerințe și obiective fundamentale care pledează pentru o politică de pace și de colaborare rodnică intre toate națiunile lumii. Desigur, o asemenea po
vremea

Ieri în țară : Vremea â fost în gene
ral Instabilă, cu cerul mai mult noroă 
în jumătatea de nord-vest a țării, unde 
au căzut averse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. In sudul si estul 
Munteniei, Dobrogea și sudul Moldo
vei vremea a fost în general frumoasă 
și călduroasă. Temperatura aerului Ia 
ora 14 oscila între 14 grade lax Dorohoi 
și 33 grade la Călărași. în zona Bechet 
s-a semnalat grindină.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 
și 7 iunie. în țară : Vreme ușor insta
bilă. mai ales la începutul intervalului. 
Cerul va fi variabil. Se vo” semnala 
ploi locale, de scurtă durată în nordul 
țării și regiunile de deal Si de munte 
în rest, averse izolate. Vtntul va sufla 
slab pînă la potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 8 șl 18 gra
de, iar maximele ziua între 2.2 și 30 
grade, mai ridicate în sudul țării. în 
București : Cerul va fi variabil, favo
rabil aversei de ploaie în cursul duoă- 
amiezilor. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă. 

de naționalitate. Subliniez aceasta pentru că, pînă la urmă, nu se poate vorbi de egalitate în drepturi dacă nu sînt soluționate în mod corespunzător problemele fundamentale — cele economice.Totodată, am creat condițiile pentru dezvoltarea învățămîntului de toate gradele în limba proprie, pentru activitatea culturală, a presei, precum și pentru folosirea nestinje- nită a limbii materne. Asigurînd in practică condițiile deplinei egalități în drepturi, am realizat o unitate deplină în rindul întregului nostru popor. fără deosebire de naționalitate. Și așa se și explică faptul că politica internă și externă a partidului și statului' nostru — la elaborarea căreia participă toți cetățenii țării — este sprijinită activ de întregul nostru popor.ÎNTREBARE : Consideră Ex
celența Voastră satisfăcătoare 
evoluția schimburilor dintre 
Brazilia și România in ultimii 
ani ? Cum ar putea fi amplifi
cate aceste schimburi ? Consi
derați că cele două economii 
sint complementare? Ce produ
se ar putea cumpăra România 
din Brazilia și ce produse ar 
putea vinde ?RĂSPUNS : Aș dori să remarc cu satisfacție faptul că în ultimii ani relațiile economice, schimburile comerciale dintre România și Brazilia au cunoscut o dezvoltare continuă. Cu toate acestea, trebuie să spun deschis că nu putem fi mulțumiți cu ceea ce s-a realizat pînă acum. A- preciez că s-a creat o bază pentru o amplificare în viitor a schimburilor economice. Faptul că România și Brazilia își propun intensificarea e- forturilor pentru dezvoltarea econo- mico-socială creează premise pentru extinderea relațiilor economice, inclusiv pentru o colaborare în producție, atît în cele două țări, cit și pe terțe piețe.Practic. România este interesată să cumpere multe produse din Brazilia ; există deja un acord pentru o perioadă lungă in ceea ce privește minereul de fier, dar sîntem interesați și într-o serie de produse industriale. în același timp, România poate oferi o serie de produse chimice, petrochimice. utilaje și mașini de care Brazilia are nevoie în dezvoltarea sa economică. Pe această bază sper că vom ajunge la o extindere mult mai puternică a relațiilor noastre economice. ÎNTREBARE : Consideră Ex
celenta Voastră că existența 
tranzacțiilor in clearing, și nu 
in valută convertibilă, constituie 
un obstacol în calea dezvoltării 
comerțului dintre cele două

litică presupune respectarea dreptului fiecărui popor de a,-și alege orin- duirea pe care o dorește, aceasta fiind o problemă internă a fiecărui stat, a fiecărui popor.ÎNTREBARE : După cum cu
noaște Excelenta Voastră, este 
o realitate regretabilă existenta 
unei lumi a subdezvoltaților. 
Cum vede Excelența Voastră 
lupta țărilor suverane din Asia, 
Africa și America Latină care 
caută să se elibereze de vechile 
structuri de dominație capita
listă pentru a obține un grad 
mâi mare de bunăstare socială 
in folosul popoarelor respec
tive ?RĂSPUNS : într-adevăr. lumea este confruntată cu gravele probleme alb subdezvoltării, care au dus, de fapt, la împărțirea țărilor in state bogate — unele chiar foarte bogate — și țări sărace — unele chiar foarte sărace.Considerăm că această situație este rezultatul relațiilor de inechitate și de asuprire colonială â altor po. poare, al politicii imperialiste la care m-am referit mai înainte.Pentru soluționarea problemelor subdezvoltării și asigurarea progresului mai rapid ai țărilor din Asia, Africa. America Latină, în general al tuturor țărilor în curs de dezvoltare. se impun înlăturarea cu desă- vîrșire a vechilor relații de inechitate și asuprire și realizarea unor raporturi internaționale noi. bazate pe egalitate, pe echitate. înfăptuirea unor programe de ajutorare efectivă a țărilor în curs de dezvoltare, în vederea creșterii forțelor de producție, atit în industrie cit si în agricultură, precum și a dezvoltării științei, în- vățămîntului. ca factori importanți pentru un progres rapid.Toate acestea reclamă, desigur, o activitate mai susținută în cadrul Organizației Națiunilor Unite, cu participarea tuturor statelor. în vederea realizării programelor de dezvoltare la care m-am referit.ÎNTREBARE : Ținind seama 
că Brazilia este o țară care de
pune eforturi in acest moment 

' pentru depășirea dificultăților 
din domeniul energiei, conside
rați posibilă o cooperare cu 
România, în măsură să spri
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țări ? Există mecanisme de fi
nanțare a exporturilor Româ
niei ?RĂSPUNS : Modalitatea de realizare a tranzacțiilor economice — in clearing sau în valută convertibilă — nu trebuie să constituie, și cred că nici nu constituie, o problemă e- sențială în lărgirea schimburilor e- conomice. Esențial este ca, indiferent de felul în care se calculează, fiecare parte să poată vinde și Cumpăra. Fie că vom deconta în clearing, fie în valută convertibilă, in fond ne vom referi tot la preturile internaționale existente în momentul dat. După părerea mea, cel mai important este să se asigure un comerț echitabil și o balanță echilibrată ; atunci se soluționează de la sine și problema decontărilor.Noi nu considerăm că există vreo dificultate de a recurge la clearing sau la decontare in valută Convertibilă. Aceasta depinde de înțelegerile dintre cele două țări. Nu fetișizăm nici o formă.România dispune, desigur, de un sistem de finanțare a exporturilor sale. Există organisme corespunzătoare — inclusiv o Bancă de Comerț Exterior — care au menirea de a asigura desfășurarea în bune condiții a întregii activități de comerț exterior.ÎNTREBARE : Care este po
ziția României in problema ex
ploatării oceanelor ? Privește 
oare țara dumneavoastră favo
rabil extinderea suveranității 
statelor riverane la 200 mile de 
coastă, așa cum procedează 
Brazilia ?RĂSPUNS : Problema limitelor a- pelor teritoriale este, de fapt, mai complexă și trebuie ținut seama de situația din fiecare zonă a lumii. în Marea Neagră — spre exemplu — ar fi greu să se stabilească o limită de 200 mile. Noi ne pronunțăm pentru realizarea unor acorduri corespunzătoare, care să țină seama de interesele statelor respective de a-și asigura folosirea apelor teritoriale în scopul dezvoltării economico-sociale.Pornind de aici, am sprijinit dorința acelor state care se pronunță pentru extinderea — acolo unde sint condiții corespunzătoare — a limitelor apelor teritoriale.Este însă fără îndoială necesar ca asupra tuturor acestor probleme să se ajungă la o înțelegere care să țină seama de cerințele unei conlucrări pașnice și ale extinderii colaborării dintre popoare și state în toate domeniile.în încheiere, vă rog să transmiteți poporului brazilian, prin intermediul ziarelor dumneavoastră, urările mele de bunăstare și fericire.
jine accelerarea procesului nos
tru de dezvoltare ?RĂSPUNS : Consider că România și Brazilia pot realiza o colaborare cu bune rezultate în domeniul punerii în valoare a noi surse de energie. Cunosc eforturile care se depun în Brazilia în această privință. La rîn- dul ei. România face eforturi susținute in acest sens. în domeniul petrolului. spre exemplu, dispunem de o experiență îndelungată, de mijloacele necesare și. de aceea, apreciez că există perspective promițătoare pentru o colaborare româno- braziliană, reciproc avantajoasă, in domeniul energiei.ÎNTREBARE : Ce importanță 
atribuie Excelența Voastră că
lătoriei în Brazilia și care sint 
rezultatele pe care sperați să le 
obțineți ?RĂSPUNS : Am primit cu multă plăcere invitația președintelui Gei- sel de a vizita Brazilia și în curînd mă voi afla în țara dumneavoastră. Mă voi întîlnl cu președintele, cu exponenți ai vieții publice, cu oameni de afaceri : voi avea posibilitatea de a cunoaște mai îndeaproape viata și munca poporului brazilian.Pornind de la preocupările comune ale țărilor noastre îndreptate sore soluționarea problemelor dezvoltării economico-sociale. de la afinitatea de limbă, și cultură, decurgînd din originea latină, apreciez că vizita va constitui un moment important în dezvoltarea relațiilor dintre statele ' noastre.M-am referit mai înainte la domeniul energetic, în care avem posibilități largi de colaborare. Asemenea posibilități de cooperare există și în alte sectoare de activitate și dorim ca în cursul vizitei să ajungem la înțelegeri cît mai concrete pentru punerea lor în valoare. De altfel. în acest sens de pe acum se poartă discuții între reprezentanții români și cei brazilieni. De aceea, am convingerea că vom concretiza o serie de acțiuni de colaborare cu prilejul apropiatei vizite.Fără îndoială, vom discuta și problemele situației internaționale, necesitatea unei colaborări mai active a țărilor noastre în soluționarea problemelor complexe ale vieții contemporane, în interesul tuturor națiunilor. al păcii și colaborării internaționale.
directă de la stadionul ..23 
August**.

19.15 Muzică populară instrumen
tală.

19.30 Telejurnal.
20.00 Cadran economic mondial.
20.15 Telecinemateca. Ciclul „Mari 

actori** : Peter O’Toole. ,.O- 
mul din La Mancha**. Premie
ră TV. în distribuție : Sophia 
Loren, James Coco, Harry 
Andrews, John Castel. Jan 
Richardson, Julie Gregg. Re
gia : Arthur Hiller.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Film serial pentru copii : 
Daktari.

20,25 Arta pe înțelesul tuturor. Ci
clu de Inițiere si educație 
estetică.

20,45 Anchetă socială : Vocația da
toriei (I).

21,15 Telex.
21.20 Timișoara muzicală — 1975 
22.00 Muzee și expoziții.
22.20 închiderea programului.

Marți dimineață. George Macoves- cu. ministrul afaeerilor externe, a primit pe Karenzo Gaspard Emery, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Burundi în Republica Socialistă România, in legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.
★La sediul din București al Asociației de drept internațional și relații internaționale — A.D.I.R.I. — a avut loc o masă rotundă, la care secretarul de stat la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Portugheze. Jorge Campinos, a făcut o expunere despre „Unele aspecte actuale ale politicii externe a Portugaliei".Au participat profesori universitari, cercetători, funcționari superiori ai Ministerului Afacerilor Externe și ziariști. A fost prezent ambasadorul Portugaliei la București, Antonio Luis de Magalhaes de Abrea Novais Machado.*Marți dimineața a părăsit Capitala delegația Comitetului Bulgar al Păcii, formată din Svetoslav Nenov, membru al Prezidiului Comitetului Bulgar al Păcii, președintele Comitetului regional de luptă pentru pace Varna, și Iordanka Banen- kina. membră a Comitetului Bulgar al Păcii, care ne-a vizitat țara la invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii.Oaspeții au fost primiți Ia Comi

PRONOSPORT
ClȘTIGURILE CONCURSULUI DIN 1 IUNIE 1975Categoria I : (13 rezultate) 14,75 variante a 3 528 lei.Categoria » Iî-a : (12 rezultate) 306,40 variante a 204 lei.Categoria a IlI-a : (11 rezultate)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

BOX: intrecerile pentru centurile europeneFOTBAL

AZI, MECIUL DINTRE SELECȚIONATELE OLIMPICE 
ALE ROMÂNIEI Și DANEMARCEIPe stadionul „23 August" din Capitală se va disputa astăzi primul meci dintre selecționatele României și Danemarcei, contînd pentru preliminariile turneului olimpic de fotbal. Partida va începe la ora 17,30 și va fi transmisă in întregime de posturile de televiziune. Arbitrul întâlnirii este OIc Hilmi (Turcia), ajutat la tușe de . compatrioții săi O. Vilgor și A. Habil.ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ATLETISMPe stadionul central din orașul italian Rieti s-au desfășurat întrecerile unui mare concurs internațional de atletism, la startul căruia au fost prezenți și sportivi români.în proba feminină de săritură în înălțime, Sara Simeoni (Italia) și Virginia Ioan (România) s-au clasat pe primul loc, la egalitate, cu rezultatul de 1,85 m. Polonezul Koza- kiewski a cîștigat probă de săritură cu prăjina, cu rezultatul de 5,30 m, iar italianul Del Forno și-a adjudecat victoria în proba de săritură in înălțime, cu 2,18 m.

TENISCampionatele internaționale de tenis ale Italiei s-au încheiat ieri, la arena Foro Italico din Roma, odată cu disputarea finalelor în probele de dublu. La masculin, victoria a revenit cuplului Raul Ramirez (Mexic). Brian Got.tfri.ed (S.U.A.), care a întrecut în finală, cu 6—4. 7—6, 2—6, 6—1. perechea Ilie Năstase (România), Jimmy Connors (S.U.A.). în proba feminină, Chris Evert (S.U.A.) și Martina Navratilova (Cehoslovacia) au cîștigat cu 6—1. 6—2 finala susținută cu perechea Susan Barker. Glynis Coles (Anglia).Pe cele 9 terenuri ale arenei pariziene Roland Garros încep astăzi campionatele internaționale de tenis ale Franței, una dintre cele mai prestigioase competiții ale sportului alb. un campionat mondial neoficial pe terenuri cu zgură. La actuala e- diție. alături de tinerii în ascensiune Raul Ramirez și Guillermo Vilas, vor participa și cîțiva dintre veterani, printre Care și Ilie Năstase, Manuel Orantes, Jan Kodes. în ceea ce-I privește pe americanul Jimmy Connors, se pare că acesta nu va participa la turneul de la Paris, preferind să joace doar la Wimbledon.
AUTOMOBILISM t 

„Raliul Someșului”Cea de-a șasea ediție a competiției automobilistice „Raliul Someșului" a fost cîștigată de echipajul P. Poka — V. Poka (A.C.R, Cluj), care a concurat pe o mașină „Dacia 1 100". Pe locul- secund s-au clasat coechipierii lor Bauka și Gheorghiu („Dacia 1 100").
DECADĂ CULTURALĂ 
DEDICATĂ FEMEILORTradiționala decadă cultural-edu- cativă de vară din Prahova dedicată femeilor cuprinde în .acest an o largă problematică legată de rolul educațional al soției, mamei și' femeii muncitoare. La orașe și sate au loc numeroase simpozioane, mese rotunde, se inaugurează expoziții de pictură și sculptură, sînt prezentate spectacole literar-artis- tice, în acest context, ieri, tovarășul Ion Paraschiv, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Ploiești, și profesoara Eugenia Andrei, membră a biroului Consiliului Național al Femeilor din România, au avut o întilnire cu femeile ploieștene pe tema : „Condiția socială a femeii în țara noastră. Participarea prahovence- lor la viața economică, culturală a județului". (Constantin Căpraru). 

tetul Națiqnal pentru Apărarea Păcii, au vizitat obiective economice și social-culturale din Capitală, din . județele Brăila, Galați și Prahova.
★Un grup de arhitecți din Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba. R. D. Germană, Grecia, Norvegia. Polonia, Ungaria și Uniunea Sovietică au făcut o vizită de studiu în țara noastră. în cadrul schimburilor cultural- științifice și acordurilor culturale încheiate de România cu' aceste state.Specialiștii străini au făcut studii asupra unor obiective arhitecturale din București, Pitești, Curtea de Argeș, Rm. Vilcea, Sibiu, Sighișoara, Brașov și de pe litoralul Mării Negre. în același timp, ei au vizitat unități de proiectare și șantiere și au avut un schimb de opinii cu arhitecți români. Oaspeții s-au întîl- nit. de asemenea, cu membri ai conducerii Uniunii arhitecților, a- preciind pozitiv dezvoltarea în ritm înalt a României socialiste, realizările arhitecturii noastre.
★în cadrul aniversărilor culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii pe anul 1975. marți a avut loc. la Opera Română din Capitală, o manifestare omagială consacrată muzicianului și compozitorului francez Georges Bizet, de la a cărui moarte se împlinesc 100 de ani.(Agerpres)

2 880,55 variante a 33 lei.

Antrenorii celor două echipe au a- nunțat că vor începe jocul cu următoarele formații : România : Rădu- canu, — Cheran, G. Sandu, Sătmă- reanu II. Anghelini — Dumitru, Dinu, Iordănescu — Crișan. Kun, Lucescu ; Danemarca : Terkildsen — Tune, Andreasen (A. Hansen), L. Larsen, S. Larsen. J. Hansen, (F. Nielsen), C. Nielsen. Sorensen, C. Larsen. Bastrup, Pettersson.în deschidere, de la ora 15,30, se va desfășura un meci de trial pentru jucătorii din divizia B. în vederea alcătuirii unei selecționate care urmează să întîlnească, Ia 18 iunie, o echipă similară din Bulgaria.
SĂ SOCOTIM...

(Urmare din pag. I)precierea că preocuparea pentru u- tilizarea rațională a resurselor materiale ale tării capătă un caracter tot mai general și mobilizator, că valorificarea lor cu eficiență superioară animă tot mai mult gindi- îea. inițiativa și capacitatea creatoare a colectivelor de oameni ai muncii, convinși fiind că aceasta este in interesul dezvoltării noastre economice și sociale.Evidențiind realizările pozitive dobîndite pe tărîmul diminuării consumurilor materiale — ca factor esențial de reducere a cheltuielilor de producție și de creștere a eficienței. economice — nu putem să nu relevăm că aceste rezultate sînt, departe de a oglindi posibilitățile existente în întreprinderi, pe șantiere ș.a. Viata arată că atît în u- nitățile fruntașe. în care consumurile efective se situează sub normele planificate sau se încadrează în nivelul acestora, cît și în cele in care — din „cauze" obiective și subiective — consumurile prevăzute nu au fost respectate, rezervele interne nu s-au valorificat integral, deși acestea se cunosc bine, cum bine este cunoscută și eficacitatea fructificării lor în practică. Ce a- nume se desprinde în acest sens din diferite analize efectuate în trimestrul I ? Metalul, de pildă, poate fi mai bine valorificat dacă, in fabricația de mijloace tehnice, se îmbunătățește substanțial raportul dintre cantitatea de metal încorporată in produsele finite și aceea introdusă în procesul de fabricație. Trebuie apreciate și generalizate experiențele pozitive în acest domeniu, concretizate în procentele înalte de 85— 95 la sută ce se înregistrează în multe din întreprinderile constructoare de mașini din cadrul celor două ministere. în alte unități însă se admite fabricarea în continuare de produse la care gradul de utilizare a metalului se ridică la 69.6 la sută (betonieră hidraulică), 60,3 la sută (mașină de frezat — 22), 54.9 la sută (reductor de 1 600 kW). 54.3 la sută (compresor de 1/8 C.P.). Nu este păcat că zeci și sute de tone de metal se aruncă, se dau la re

Carnet cultural
ZIARUL VACANTELOR 

LA MARE'Începînd de luni, miile de turiști prezenți pe litoral au Ia dispoziție, ca în fiecare vară, suplimentul estival de seară al cotidianului „Do- brogea nouă" — „Litoral". Ziarul își propune să fie un ghid de vacanță pentru turiști, informindu-i cu ultimele noutăți din activitatea stațiunilor de odihnă de pe litoral. (G. Mihăescu).
LUNA CULTURII TULCENEDuminică, la Tulcea, ca și în celelalte localități ale județului, a avut loc deschiderea festivă a „Lunii culturii tulcene". Aflată la cea de-a treia ediție, această sărbătoare culturală iși propune să

Marți după-amiază a sosit Ia București o delegație militară din Venezuela, condusă de generalul de divizie Manuel Bereciartu Partidas, comandantul trupelor de uscat vene- zuelene.La sosire, pe aeroportul Otopeni. oaspeții au fost intimpinați de general-colonel Ion Coman, prim-adjuncț al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, de generali și ofițeri superiori.
Cu prilejul aniversării constituirii Guvernului Revoluționar 

Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud

Expoziție fotodocumentarăConsiliul Culturii și Educației Socialiste a organizat, in sălile Muzeului de istorie al Republicii Socialiste România, o expoziție fotodocumentară, prilejuită de cea de-a Vl-a aniversare a constituirii Guvernului Revoluționar. Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. într-o suită de imagini sugestive, expoziția — deschisă marți la amiază — prezintă ultimele momente ale marilor bătălii și imensa bucurie a victoriei definitive asupra reacțiunii și asupra intervenției imperialiste in Vietnam. Sînt redate în fotografii aspecte din viața și activitatea marelui conducător al poporului vietnamez Ițo Și Min. Alte imagini oglindesc eforturile consecvente de pace ale Guvernului Revoluționar Provizoriu pentru reglementarea pe calea tratativelor a conflictului din Vietnamul de Sud.La festivitatea deschiderii expoziției a luat cuvîntul Vasile Ileasa, directorul Direcției relații externe din C.C.E.S. Apoi, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud, Lam Van 

VARȘOVIA 3 (De la trimisul A- gerpres P. Ochialbi). — Boxerii ro- , mâni continuă să se comporte bine la campionatele europene ce se desfășoară în aceste zile la Katowice, în gala de marți, Simion Cuțov (ca- teg.. semiușoară) l-a învins prin a- bandon în repriza a treia pe irlandezul Nash, iar Paul Dobrescu (ca- teg. ușoară) a cîștigat prin descalificare întâlnirea cu pugilistul danez
★Fostul campion olimpic și mondial de box amator la categoria semigrea, iugoslavul Mate Parlov, l-a învins prin k.o., în rundul al treilea, pe italianul Dante Lagiari, intr-un meci programat pe distanța a 6 reprize. Reuniunea s-a desfășurat la Opatija.La Caii. In prezența a peste 15 000

topit și nu se regăsesc în produse finite de felul celor enumerate ? De la consumuri globale, generale — la consumuri de metal, de laminate finite pline din oțel calculate pe produse 1 — aceasta este cerința Ia ordinea zilei. Dacă unele unități industriale — cum sint „Romlux" din Tirgoviște. întreprinderea de motoare electrice din Pitești, întreprinderea de osii și boghiuri din Balș — ar fi acordat o deosebită însemnătate consumului de laminate finite pline din oțel la produsele fabricate, atunci nu ar fi depășit consumurile. în primul trimestru, cu 180.2 tone. 419.1 tone și, respectiv, 1 072,7 tone de metal.încadrarea în consumurile planificate de metal, de alte materii prime și materiale, de energie și combustibil impune desfășurarea în întreprinderi a unei ample și stăruitoare acțiuni pentru rc- proiectarea și modernizarea produselor, supunindu-le unei permanente „cure de slăbire", pentru promovarea largă a tehnologiilor moderne și întărirea disciplinei tehnologice, extinderea înlocuitorilor, diminuarea rebuturilor, lichidarea pierderilor tehnologice ș.a. Est» vorba, deci, de un ansamblu du preocupări și căi de primă importanță, care nu pot și nu trebuie să fie ignorate — întrucît, așa cum arată datele de care dispunem, in situații contrare, se depășesc normele de consum stabilite. In unei» unități, la metal, cocs metalurgic de turnătorie, acid sulfuric, amoniac anhidru. clincher, cherestea de rășinoase pentru mobilă corp, fire de bumbac și de lină ș.a.. consumurile înregistrate nu sînt dintre cele mai bune și nici pe departe nu au fost epuizate posibilitățile da optimizare a acestora. Să vedem, pe scurt, ce relevă „radiografia" cauzelor care au dus la neres^ecta- rea consumurilor stabilite la cocs metalurgic de turnătorie In unjtăți ale construcțiilor de mașini grele ; depășirea consumurilor cu 870 tone s-a datorat. în principal, rebuturilor, coeficientului scăzut de utilizare a fontei lichide, depozitării și manipulării hecorespunzătoare a cocsului. Sau, cum se explică folosirea in plus. în primul trimestru, 

răspundă cerințelor tuturor categoriilor de oameni ai muncii, oglindind, printr-o varietate de mijloace. forme și metode, realizările și perspectivele dezvoltării economico-sociale a României socialiste și a județului. La Tulcea, manifestările din prima zi, dedicate cîntecului patriotic, au prilejuit trecerea în revistă a celor mai bune formații corale din județ. (Nicolae Vasile).
„VLĂSTARE ARTISTICE 

VÎLCENE"în perioada 30 mai — 14 iunie au loc la Rimnicu-Vilqea și în alte localități ale județului o serie de manifestări cultural-educative in cadrul Festivalului tineretului, sub genericul „Vlăstare artistice vîl-

A fost de față Juan Uslar Pietri, ambasadorul Republicii Venezuela la București.în aceeași zi. delegația mililară din Venezuela a făcut o vizită la Ministerul Apărării Naționale, unde a avut convorbiri cu jjeneralul-colo- nel Ion Coman. La convorbiri a luat parte ambasadorul Venezuelei în România. (Agerpres)

Luu, a înfățișat activitatea desfășurată de .Guvernul Revoluționar Provizoriu in cei șase ani de la înființarea sa in scopul eliberării Vietnamului de Sud de sub dbminația colonialistă șl impei'ialistă, restabilirii ordinii și normalizării vieții populației. Vorbitorul a mulțumit Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român pentru sprijinul și ajutorul prețios acordat luptei revoluționare a poporului vietnamez.La manifestare au asistat Ioan Jin- ga, vicepreședinte al C.C.E.S., Tudor lonescu, președintele Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, .oameni de cultură, un numeros public.De asemenea, au participat Tran Cuc. însărcinat cu afaceri ad-inte- rim al R. D. Vietnam la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

Jurgen Neupart. în sferturile de finală, Dobrescu va boxa' cu Beyer (R.D.G.), campion european la Madrid. în limitele categoriei mijlocie- mică. Alexandru Tirboi a obținut decizia la puncte in fața lui Papadopoulos (Grecia). La categoria mijlocie, debutantul Nicolae Chipirog a pierdut prin k.o,, în rundul 11, meciul susținut cu V. Lemeșev (U.R.S.S.).
★de spectatori, s-a disputat meciul pentru titlul mondial la categoria mijlocie (versiunea W.B.C.) dintre deținătorul titlului, columbianul Rodrigo Valdes, și șalangerul său. pugilistul argentinean Ramon Mendez. Rodrigo Valdes și-a păstrat centura ciștigind prin k.o. tehnic în repriza a opta.

în unele exploatări miniere a 16 045 MWh energie electrică pentru cărbune extras ? Aceasta are la bază deficiențe în funcționarea unor benzi de transport la unele mine de cărbuni și efectuarea lucrărilor de extracție cu un consum suplimentar de energie datorită opririlor și pornirilor repetate pentru remedieri ș.a.La indicația conducerii partidului, tn întreprinderi, centrale industriale și ministere s-au elaborat — cu sprijinul institutelor de cercetare și proiectare — programe complexe de măsuri pentru gospodărirea judicioasă și valorificarea cu înaltă eficiență a resurselor materiale și energetice, pentru încadrarea strictă în consumurile planificate și reducerea in continuare a acestora. Este necesar să se depună eforturi stăruitoare în vederea înfăptuirii prevederilor din aceste programe, potrivit specificului ramurilor și unităților. în așa fel îneît metalul, alte materii prime și materiale, energia și combustibilul să fie gospodărite cu maximum de economie.în Întreaga această activitate de mare importanță economică, organizațiile de partid sini chemate să aibă un rol primordial. Intensificînd munca politico-educativă — în forme concrete, atractive și cit mai convingătoare — organizațiile de partid trebuie sâ militeze cu consecvență pentru înrădăcinarea în practica de zi eu zi și in conștiința tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din întreprinderi a spiritului de bun gospodar al resurselor materiale și energetice ale țării, pentru extinderea inițiativelor și experienței inaintate în acest domeniu. pentru instaurarea unui sever regim de economii în fiecare unitate productivă, in fiecare secție și la fiecare loc de muncă. Cu cît vor fi mai mari realizările in domeniul reducerii consumurilor de materii prime, materiale, energie și combustibil, cu cit acestea vor fi mai eficient valorificate, cu atit. mai mult va spori venitul național — suportul fundamental al dezvoltării în ritm susținut a economiei naționale, al ridicării bunăstării poporului.
cene". Organizat de comitetul județean al U.T.C., în colaborare cu comitetul județean de cultură și e- ducație socialistă, festivalul prilejuiește o trecere în revistă a ansamblurilor corale și instrumentale. a formațiilor de muzică populară, ușoară și a echipelor de dansuri. a activității tinerilor poeți, prozatori și plasticieni din județ. (Ion Stanciu).

EXPOZIȚIA
JEAN CLAUDE CHAURAYLa Galeria de artă „Alfa" din .municipiul Arad este 'deschisă o interesantă expoziție de pictură, rod al activității artistului plastic Jean Claude Chauray, din Franța, oaspete al orașului de pe Mures, cu prilejul celei de-a 7-a ediții a festivalului cultural-artistic „Primăvara arădeană". Lucrările expuse — 24 la număr — se remarcă prin acuratețea imaginilor, prin viziunea luminoasă asupra naturii. (C. Simion).
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„Un fericit prilej de a întări 
colaborarea dintre cele două țări 

si popoare"
Președintele României, Nicolae Ceaușescu, așteptat 

cu sentimente de caldă prietenie in BraziliaCapitala Braziliei trăiește atmosfera ultimelor pregătiri în vederea vizitei oficiale pe care președintele României, Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vor efectua, începînd de miercuri dimineața, in această țară latino-a- mericană, la invitația președintelui Ernesto Geisel. Interesul viu pentru acest eveniment deosebit de important se desprinde deopotrivă din declarațiile personalităților politice, din paginile presei, ca și din conversațiile cu cetățenii de rînd. Se poate spune că niciodată numele României, al președintelui țării noastre nu au fost rostite aici cu atîta admirație și respect, cu rezonanță mai priete- neascăZiarele „CORREIO BRASILIENSE" și „O ESTADO DE SAO PAULO* publică, astăzi, la loc de cinste interviurile acordate de președintele Nicolae Ceaușescu trimișilor speciali ai acestor ziare la București. Interviul publicat de „CORREIO BRA
SI LIEN SE“ sub titlul „SOCIALISM, 
INDEPENDENȚA SI SUVERANITA
TE" este însoțit de o scurtă biografie a șefului statului român, în care, Intre altele, se subliniază : „Președintele Ceaușescu se distinge prin puternica sa personalitate. El reprezintă, nu numai printre compa- trioții săi, ci și în cadrul relațiilor internaționale, un punct de referință al unei linii politice și al unor puncte de vedere precise asupra problemelor independenței și suveranității popoarelor, neamestecului în treburile interne, un-exemplu de relații noi între popoarele din Europa și din întreaga lume, mai ales fiindcă nu este vorba doar de proclamarea principiilor amintite, ci și de aplicarea lor în practică".„O ESTADO DE SAO PAULO" publică interviul sub titlul „COLABORAREA, FACTOR DE PROGRES", referindu-se, în introducerea care însoțește interviul, la posibilitățile existente de a extinde schimburile și colaborarea reciprocă, in special in domeniile petrolier și siderurgic.Reprezentanți ai guvernului brazilian au ținut să sublinieze în declarațiile lor însemnătatea deosebită a vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu. „Pentru noi este un pri
lej de imensă satisfacție vizita pre
ședintelui României. Excelenta Sa 
domnul Nicolae Ceaușescu și distinsa 
sa sofie vor fi oaspeții noștri de o- 
noare" — a declarat ministrul industriei și comerțului al Braziliei, Severo Fagundes Gomes. „Această 
vizită, a adăugat interlocutorul, tre
buie apreciată ca un pas deosebit de 
insemnat in dezvoltarea relațiilor 
româno-braziliene. Însemnătatea vi
zitei ilustrului nostru oaspete rezultă 
nu numai din aceea că ea marchează un moment de impulsionare puter
nică a schimburilor și colaborării e- 
conomice, cu deosebire in sectoarele 
unde România a atins un ridicat ni-, 
vel de dezvoltare, ci, totodată, prin 
faptul că această vizită constituie un 
fericit prilej de a discuta la nivelul 
cel mai înalt ansamblul relațiilor re
ciproce, de a multiplica ariile de con
vergență, de a întări colaborarea pe 
plan internațional, dat fiind că am
bele țări sînt favorabile instituirii 
unei ordini economice mat juste”.

Cele mai influente cotidiane braziliene inserează articole și comentarii in care salută cu satisfacție .vizita președintelui Nicolae Ceaușescu, subliniind semnificația acestui eveniment pentru dezvoltarea bunelor relații dintre cele două țări.Sub titlul „Ceaușescu sosește mii- 
ne pentru a iniția o nouă etapă in 
schimburile economice", ziarul 
„JORNAL DE BRASILIA" se referă cu anticipație la momentele cele mai importante ale vizitei înalților oaspeți români, arătînd că dialogul la nivel înalt începe sub auspicii favorabile și va conduce la semnarea unor importante documente.în mod deosebit, presa scoate în e- vidență rolul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea politicii interne și externe a României. „Nu incape îndoială că 
dacă România ocupă azi un loc de 
certă distincție in lume, acest lucru 
se datorește, înainte de toate, perso
nalității președintelui ei, Nicolae 
Ceaușescu". Astfel își începe un articol marele cotidian .JORNAL 
DO BRASIL", care în aceste zile publică o suită de relatări de la trimisul său special la București, Ar- lette Chambron. După ce prezintă un rezumat al biografiei președintelui Nicolae Ceaușescu, in care sînt subliniate meritele sale de militant revoluționar, angajat din fragedă tinerețe în lupta pentru libertatea și fericirea poporului român, articolul a- mintit scoate în evidență rolul tovarășului Nicolae Ceaușescu in promovarea politicii de dezvoltare economică a țării. „Cunoscut prin curajul 
său, prin capacitatea sa de muncă, 
prin probitatea, înțelepciunea și uma
nismul său, președintele a dat un nou 
impuls economiei românești, întă
rind necontenit independența și su
veranitatea națională" — arăta ziarul, adăugind că în ultimii 30 de ani România a înregistrat un progres excepțional. Această țară, se spune în articolul amintit, plecind la sfir- 
șitul celui de-al doilea război mon
dial de la un nivel economic scăzut, 
face încă parte din categoria țărilor 
aflate în curs de dezvoltare, dar a- 
vansează in ritm considerabil. înre
gistrează, începînd din 1951, unul 
din cele mai înalte ritmuri de creș
tere".Posturile de radio și televiziune de aici au transmis articole și comentarii elogioase la adresa politicii românești, a președintelui Nicolae Ceaușescu. Aproape in toate ocaziile este subliniat faptul că afinitățile de limbă și cultură dintre cele două popoare constituie un factor important în extinderea și diversificarea legăturilor bilaterale.Acum, cînd au mai rămas doar cî- teva ore pînă Ia sosirea președintelui Nicolae Ceaușescu pe pămîntul Braziliei, locurile ce urmează să fie vizitate cunosc atmosfera pregătirilor intense de ultimă oră, fiind și a- cesta un indiciu al interesului deosebit cu care întreaga țară așteaptă solia de pace, înțelegere și colaborare a poporului român.

De la trimisul nostru special
V. OROS

MEXIC

Expoziție de artă populară româneascăCIUDAD DE MEXICO 3 — Trimisul Agerpres transmite : în cadrul suitei de manifestări organizate in Mexic în preajma vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, sub auspiciile ambasadei țării noastre la Ciudad de Mexico și ale Fondului național pentru dezvoltarea artei populare, în holul de marmură al Ministerului Turismului a fost inaugurată Expoziția de artă populară românească.Cu acest prilej, reprezentantul personal al președintelui Luis Echeverria Alvarez, Tonatiuh Gutierez, șl

ambasadorul României în Mexic, Dumitru Mihail, au rostit alocuțiuni în care au evocat afinitățile de limbă și cultură între popoarele noastre. ceea ce contribuie la apropierea lor. Vorbitorii au subliniat importanta deosebită pe care o va avea vizita președintelui Nicolae Ceaușescu pentru strîngerea legăturilor de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre.Expoziția, cuprinzind elemente reprezentative ale artei noastre populare. a trezit un interes deosebit în rîndul oamenilor de artă și al publicului.

SOFIA

Convorbiri bulgaro-coreeneSOFIA 3 — Corespondentul Agerpres transmite : La Sofia au început convorbirile oficiale între delegațiile de partid și guvernamentale ale R.P. Bulgaria și R.P.D. Coreene, conduse de Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, și Kim Ir Sen, secretar general al

Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene.în cursul unui dineu oficial, cei doi conducători de partid și de stat au toastat pentru întărirea prieteniei bulgaro-coreene, pentru unitatea și solidaritatea țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.
Comunicat comunALGER 3 — Corespondentul A- gerpres transmite : Comunicatul comun dat publicității la Alger, după vizita făcută de președintele R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, exprimă identitatea de vederi a celor două părți asupra problemelor examinate și satisfacția pentru cursul ascendent al relațiilor bilaterale. Documentul subliniază „declinul imperialismului și triumful mișcării de eliberare națională și al socialismului", relevînd

algeriano-coreeannecesitatea ca țările în curs de dezvoltare să-și întărească solidaritatea și să-și conjuge eforturile lor pentru a bara acțiunile imperialiste menite să înăbușe politica de destindere și cooperare internațională. Algeria reafirmă sprijinul său față de cele trei principii și propunerea în cinci puncte formulate de către președintele Kim Ir Sen, în vederea reunificării Coreei.
SESIUNEA ADUNĂRII NAȚIONALE

A R. D. VIETNAMHANOI 3 (Agerpres). — La 3 iunie, la Hanoi s-a deschis sesiunea Adunării Naționale a R. D. Vietnam. Deschizînd lucrările, Truong Chinh, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale, a subliniat că ea se desfășoară în condițiile eliberării depline a patriei, In condiții cînd poporul vietnamez a devenit stăpînul soartei sale. în numele deputaților, Truong Chinb a exprimat mulțumiri popoarelor și guvernelor țărilor socialiste, întregii o- meniri progresiste pentru sprijinul a-

cordat poporului vietnamez In lupta sa de eliberare.A luat apoi cuvintul primul ministru, Fam Van Dong, care a subliniat importanța victoriei repurtate de poporul vietnamez. El a vorbit, de asemenea, despre succesele obținute în reconstrucția și dezvoltarea economiei R.D.V. Referindu-se la sarcinile care stau In fața țării în noua etapă a revoluției, vorbitorul a relevat că, In construcția socialistă din Vietnamul de nord, trebuie să se țină seama de nevoile ambelor părți ale țării.

ORIENTUL APROPIAT
• Comentariile presei internaționale la întîlnirea Ford—Sadaț
• O declarație a secretarului general al O.N.U. • Convorbiri 
greco-egiptene • Israelul a început retragerea unor^ efective

militare din zona de dezangajare din Sinai, anunțată luniVIENA 3 (Agerpres). — După cum se relevă în presa internațională, convorbirile dintre președinții Gerald Ford și Anwar El Sadat, care au a- vut loc la Salzburg, au oferit un prilej de prezentare și cunoaștere a punctelor de vedere ale S.U.A. și E- giptului asupra situațitei din Orientul Apropiat. Partea americană a precizat, în esență, că poziția S.U.A. va fi definitivată după încheierea actualei serii de consultări. în acest sens, șeful executivului american va avea, la 11 și 12 iunie, la Washington, o rundă de convorbiri cu primul ministru al Israelului, Yitzhak Rabin.La rîndul său, președintele Sadat a arătat că „Voi fi In permanență în contact cu președintele Ford". Șeful statului egiptean l-a invitat pe Gerald Ford să facă o vizită la Cairo.în legătură cu rezultatele lntîlni- rii de la Salzburg, secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, a apreciat că discuțiile purtate „au fost foarte constructive. Ele nu și-au propus să conducă la concluzii precise, dar au furnizat bazele pentru discuții utile, în perioada următoare, cu Israelul. Vom vedea împreună cu premierul israelian dacă opiniile sale coincid cu proiectele examinate la Salzburg". în conferința sa de presă, organizată după convorbirile de luni de la castelul Klesheimm. din Salzburg. dintre cei doi președinți, Henry Kissinger a subliniat că S.U.A. șînt pregătite în continuare să participe la conferința de pace de la Geneva și să aleagă „calea cea mai promițătoare pentru o reglementare".Presa «gipteană comentează favorabil bilanțul convorbirilor de la Salzburg. Iată cîteva titluri : „Importante rezultate ale întrevederilor Sa- dat-Ford" („Al Ahram") și „Succesul întîlnirii dintre Sadat și Ford" („Al Akhbar"). Ziarul „AI Ahram" arată In editorialul său că discuțiile „au

dus la reafirmarea hotărîrii Statelor Unite de a conlucra la elaborarea unei soluții de ansamblu".La rîndul său, ziarul britanic „The Guardian" scrie : „Președinții Ford și Sadat au evidențiat că diplomația trebuie să joace un rol decisiv In reglementarea situației din Orientul Apropiat".NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, și-a exprimat speranța, lntr-o declarație publicată la sediul din New York al Organizației Națiunilor Unite, că „viitoarea deschidere a Canalului Suez și măsura u- nilaterală israeliană anunțată luni in legătură cu reducerea efectivului forțelor militare din zona de dezangajare din Sinai reprezintă evoluții practice care vor facilita găsirea u- nei soluții pașnice la problema O- rientului Apropiat".ATENA 3 (Agerpres). — Președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar El Sadat, a părăsit, marți Atena, la încheierea scurtei escale pe care a făcut-o în drum spre Cairo, venind de la Salzburg. Cu acest prilej, șeful statului egiptean a conferit cu primul ministru al Greciei, Constantin Karamanlis.TEL AVIV 3 (Agerpres). — Ministrul apărării al Israelului, Shimon Peres, a anunțat marți începerea retragerii unor efective totalizînd 3 500 de militari, precum și a unor tancuri, rachete și piese de artilerie. In cadrul măsurilor de diminuare a efectivelor isrâeliene din zona de dezangajare din Sinai, anunțate luni de primul ministru al Israelului, Yitzhak Rabin. Operațiunile de retragere începute marți vor fi încheiate miercuri, la ora 8, ora locală.
Intîlnire la Praga 

a reprezentanților opiniei pu
blice din țările socialiste parti
cipante la Tratatul de la 

VarșoviaPRAGA 3 (Agerpres). — La Praga au început, marți, lucrările întîlnirii reprezentanților opiniei publice din statele socialiste participante la Tratatul de la Varșovia, organizată cu prilejul aniversării a 20 de ani de la încheierea acestui tratat. Participă delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia, Ungaria și Uniunea Sovietică.Din tara noastră este prezentă o delegație a Frontului Unității Socialiste, condusă de Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.J. Lenart, membru al Prezidiului C.C. al P.C.C., prim-secretar al C.C. al P.C. din Slovacia, a rostit o cu- vîntare.
Un apel al Juntei 

democratice din SpaniaMADRID 3 (Agerpres). — Junta democratică din Spania — organizație care grupează membri ai Partidului Comunist, Partidului Socialist Popular, Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol, monarhiști liberali, democrat-creștini, reprezentanți ai patronatului — a lansat un apel către asociațiile sale din Madrid și împrejurimi in vederea organizării u- nor zile de luptă, Ia 3. 4 și 5 iunie, pentru obținerea de libertăți democratice.
Plenara C. C. 

al P.C. din CanadaOTTAWA 3 (Agerpres). — La Toronto a avut loc o plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist din Canada. în cursul dezbaterilor, secretarul general al partidului, William Kashtan, a prezentat un raport privind actualitatea internațională. situația internă și sarcinile comuniștilor canadieni în perioada i- mediat următoare.

agențiile de presă transmit:
Aflat în vizita în R. D.

GCrmanăf Octavian Groza, prim- vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, a fost primit marți de Herbert Weiz, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru pentru știință și tehnică al R.D.G. Cu acest prilej au fost abordate probleme ale adînci- rii colaborării în domeniul științei și tehnicii între cele două țări.Consiliului Na

întrevedere. La Moscov« ■ avut loc o întrevedere între Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Piotr Jarosze- wiez, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone. în cadrul convorbirii s-a făcut un schimb de informații privind rezultatele dezvoltării economiilor naționale ale celor două țări în actualul cincinal, relatează agenția T.A.S.S. Au fost examinate, de asemenea, o serie de probleme privind dezvoltarea în continuare a colaborării sovieto-polone.

La magazinul „Divatcsarnok" 
din Budapesta s-a deschis săp- 
tămina mărfurilor românești. 
La inaugurarea expoziției des
chise cu acest prilej au parti
cipat Molnar Karoly, adjunct al 
ministrului comerțului interior 
din R. P. Ungară, reprezentanți 
ai ambasadei române la Buda
pesta, precum și specialiști ma
ghiari.din România, Suzana Galpal, Consiliului Na

ll delegație a țional al Femeilor condusă de tovarășa membră a Biroului ționăl al Femeilor, președinta Comitetului județean Mureș al femeilor, a efectuat o vizită în Olanda, la invitația Consiliului Național al Femeilor din această țară.
Ansamblul „Călușul", 
din Scornicești — Olt, 

distins cu „Marele cordon 
al constelației Iordaniei"

AMMAN 3 (Agerpres). — Du
pă spectacolul de gală prezentat 
în sala Palatului culturii din 
Amman de ansamblul „Călușul" 
din Scornicești — Olt, regele 
Hussein al Iordaniei a primit 
pe conducătorii formației, pe 
care i-a felicitat pentru măies
tria artistică a ansamblului. Su
veranul hașemit a apreciat, tot
odată, că este pecesar să se in
tensifice schimburile reciproce 
cultural-sportive, pentru a se 
ajunge, și pe această cale, la o 
mai bună cunoaștere și. apro
piere intre poporul iordanian 
și poporul român.

Pentru performanțele de înaltă 
valoare artistică ale formației, 
regele Hussein a conferit an
samblului „Călușul" din Scorni
cești — Olt ordinul „Marele 
cordon al constelației Iordaniei".

Președintele S.UJL,Gerald Ford, aflat la Roma într-o vizită o- ficială, a avut convorbiri cu președintele Giovanni Leone. Comunicatul publicat informează că a fost abordată o gamă variată de probleme, printre care relațiile dintre țările vest-europene și Statele Unite, raporturile Est-Vest și situația din Orientul Mijlociu.
In Elveția s a ,nch«iat cam- pania de strîngere a semnăturilor în legătură cu proiectul unui nou articol din constituția țării, propus de Partidul Muncii, care preconizează instituirea unui control al statului In domeniul prețurilor, veniturilor, investițiilor de capital, impozitelor percepute de la marile companii și al limitării puterii monopolurilor, mergînd pînă la naționalizarea a- cestora. Pentru desfășurarea unui referendum s-au pronunțat 85 000 de cetățeni, ceea ce depășește de 2,5 ori numărul de semnături necesare pentru declanșarea procedurii, legislative.

La Moscova au fost reluat*Ia 3 Iunie convorbirile sovieto-ame- ricane referitoare la efectuarea de explozii nucleare subterane în scopuri pașnice, anunță agenția T.A.S.S.
Negociatorii celor doua 

părți cipriote la '■onvorbirile in-tercomunitare, Glafcos derides și Rauf Denktaș, au părăsit marți Nicosia, In vederea participării la cea de-a doua rundă de tratative asupra problemei cipriote, care se va deschide la 5 iunie, la Viena, în prezența secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim. în drum spre capitala austriacă, Glafcos derides s-a oprit la Atena, iar Rauf Denktaș la Ankara, pentru noi consultări cu guvernele Greciei și, respectiv. Turciei.
Statele Unite au procedat marți. în deșertul Nevada, la două experiențe nucleare subterane.

Lucrările Adunării Constituante 
a Portugaliei

Cuvintul președintelui Francisco da Costa Gomes

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
______ __________ 9 ____________ « . .

WASHINGTON:

Recesiunea, inDepartamentul comerțului a anunțat că, față de ultimul trimestru al anului trecut, cînd înregistrase o scădere de 9 la sută, produsul național total al Statelor Unite a marcat. în primul trimestru al acestui an. un declin de 11.3 la sută, ceea ce este considerat ca un record pentru ultimele trei decenii — reducerea continuă a producției determi- nînd o creștere neîntreruptă a numărului șomerilor.La rîndul său. Departamentul muncii a anunțat o nouă creștere a indicelui prețurilor la bunurile de consum. în luna aprilie a.c.. preturile la alimente au atins . un nivel de 170,9 la sută față de 100 la sută în anul 1967. Indicele chiriilor și cel al asistentei medicale au atins niveluri de 165 și, respectiv, 152 Ia sută. Mai concret, bunurile și serviciile pentru care consumatorul a- merican plătea 100 de dolari în anul 1967 costă in prezent 158.6 dolari. Aceasta, arată raportul Departamentului muncii, a dus la erodarea cu 4,1 la sută, față de 1974. a puterii de cumpărare a salariilor și pensiilor.

Potrivit unor date preliminare, numărul șomerilor, care la sfîr- șitul lunii martie a.c. atinsese 8,9 la sută din totalul forței de muncă, adică 8.2 milioane de oameni, a depășit în prezent 9 la sută și se consideră că va continua să crească încă o bună perioadă de timp. Comitetul economic mixt al Congresului S.U.A. apreciază că șomajul, chiar

cifreși după ce economia va ieși din recesiune, se va menține pînă în 1980 în jurul cifrei de 6—7 la sută din totalul forței de muncă.Potrivit experților, aceste cifre ar arăta că recesiunea economică din S.U.A.' — apreciată ca cea mai grea din întreaga perioadă postbelică <— ar fi atins maxima negativă, după care ar urma o lungă perioadă de

stagnare, înainte de o nouă redresare. Din datele statistice oficiale rezultă că ramurile cel mai puternic afectate de recesiune continuă să fie industriile construcțiilor, automobilelor și textilelor, care au înregistrat scăderi între 35 și 45 la sută. Dificultăți similare în alte ramuri industriale completează tabloul economic general, față de care la Washington se manifestă intense preocupări.
C.ALEXANDROAIE

paris: Măsuri monetare care 
se repercutează asupra puterii 

de cumpărare a cetățeanuluiPrintr-o figură de stil zoologico-finan- ciară s-a născut formula simbolică „șarpe monetar", pe care presa franceză a evo- cat-o în repetate rin- duri In ultimul timp. Folosită de prin 1972, această imagine vrea să exprime „mișcarea ondulatorie", abstractă desigur, pe care o înregistrează valorile u- nor monede din țările Pieței comune datorită fluctuațiilor zilnice. jocul uneia in- fluențînd nemijlocit situația celorlalte monede, asemenea „ine-

lei or" unui șarpe. In- trînd în această sinusoidală. monedele au totuși obligația de a respecta unele reguli de stabilitate relativă. Iată de ce la începutul anului trecut francul a părăsit „șarpele monetar" datorită u- nor dificultăți economice și financiare care-1 situau pe o poziție de inferioritate față de partenerii săi. între timp dolarul și lira sterlină au Înregistrat scăderi substanțiale, iar francul s-a redresat, în parte. Și astfel. Ia ul-

tima reuniune a miniștrilor de finanțe din țările Pieței comune, desfășurată la Bruxelles, ministrul francez a anunțat dorința guvernului său de a reintegra francul In mecanismul comunitar in care se mai aflau de fapt doar cinci monede naționale, din nouă. Totodată, ministrul francez a făcut o serie de propuneri în sensul echilibrării sistemului printr-o mai mare solidaritate a țărilor participante. adică o repartiție mai justă a

efortului financiar pentru menținerea coeziunii monedelor legate între ele. Astfel, monedele puternice ar trebui să sprijine, ori de cite ori se ivește cazul, monedele mai slabe, aflate în dificultate. Totodată, Franța a sugerat fixarea unui curs al dolarului în funcție de interesele comunitare, ceea ce ar înlătura prejudiciile provocate de fluctuația monedei S.U.A.Propunerile franceze „au fost primite cu rezerve", constata ziarul „Le Monde", mai ales de către R. F. Germania și O- landa, ale căror monede forte sînt cele mai vizate de aceste veleități egalitare. în schimb, Italia și Anglia, mai puternic a- fectate de inflație și deprecierea monetară și care doresc reintrarea in „șarpele" monetar, susțin această propunere.Presa franceză se preocupă, totodată, de sensurile și consecințele acestei decizii pe plan intern. O serie de comentatori, a- nalizînd contextul e- conomic, financiar și social al acestei decizii. ajung la concluzii puțin optimiste. Astfel, revista „Le Nouvel Observa- teur" subliniază că francul se va alinia la marca vest-germa- nă. dar. intrucît economia franceză e prea fragilă, această operațiune prezintă riscuri.

Amintind faptul că R. F. Germania posedă cele mai mari rezerve de devize dintre țările C.E.E., și prin a- ceasta deține „stîlpul" sistemului monetar, ziarul „L’Humanite" arată : „Este evident că această solidaritate nu se va realiza fără contraservicii, atît e- conomice, cit și politice. Conform zicalei : ,,'Cine plăteșțe orchestra conduce balul...".Comentind aceeași decizie, Georges Sarre, membru al biroului executiv al Partidului Socialist, declara : „Consolidarea francului se datorează, pe de o parte, slăbiciunii dolarului și a lirei sterline, iar pe de altă parte, restabilirii e- chilibrului nostru exterior, care însă nu s-a obținut printr-o viguroasă creștere a exporturilor, ci prin reducerea importurilor provocate de frî- narea dezvoltării economice". în concluzie, el aprecia că „reintrarea francului in „șarpele" comunitar va fi plătită de muncitori prin șomaj, nesiguranță sporită, scăderea puterii de cumpărare".Se poate astfel spune că, într-un context economic și social dificil, această decizie este primită cu rezerve — mai ales prin prisma consecințelor asupra nivelului de trai al oamenilor muncii.
Paul 
DIACONESCU

LISABONA 3 (Agerpres). — După cum s-a anunțat, luni, la deschiderea lucrărilor Adunării Constituante a Portugaliei, aleasă în urma scrutinului de la 25 aprilie, a luat cuvintul președintele Portugaliei, generalul Francisco da Costa Gomes. El a cerut celor șase partide politice principale din țară care au semnat cu Mișcarea Forțelor Armate platforma de înțelegere privind punctele fundamentale ale noii constituții să găsească rapid „formulele proprii în vederea asigurării unității și reconstrucției naționale". Președintele Portugaliei a arătat că platforma de înțelegere s-a dovedit a fi indis-

pensabilă pentru evitarea „întîrzie- rii cu cîteva decenii a străbaterii căii spre socialism" și că aceasta este indispensabilă pentru continuarea procesului de transformări democratice în viața Portugaliei. Platforma de înțelegere, a arătat în încheiere generalul Costa Gomes, „caracterizează originalitatea revoluției socialiste portugheze".în cuvintul său, Henrique de Barros, deputat socialist și președinte provizoriu al Adunării Constituante, a invitai deputății „să caute mai curînd punctele care îi unesc, decît să întîrzie asupra acelora care-i separă".
GRECIA

încheierea dezbaterilor parlamentare 
asupra noii constituțiiATENA 3 — Corespondentul nostru transmite : Parlamentul grec a încheiat dezbaterile și votul pe articole asupra noii constituții a țării. Vineri, 6 iunie. într-o ședință festivă, urmează să aibă loc votul final asupra ansamblului textului noii legi fundamentale a Republicii Elene.Potrivit „dispozițiilor tranzitorii" adoptate luni seara, noua constituție va intra în vigoare la 16 iunie a.c., iar alegerea președintelui republicii

se va face de către parlament, Intr-un interval de maximum două luni de la publicarea textului în buletinul oficial.Ultimele acte procedurale s-au îndeplinit In absența deputaților partidelor de opoziție, care au declarat că boicotează ședințele parlamentului, Intrucît, după părerea lor, noul text constituțional nu ar garanta în suficientă măsură unele drepturi și libertăți cetățenești.
Noi experiențe științifice la bordul 

stației orbitale „Saliut-4“MOSCOVA 3 (Agerpres). — Cos- monauții sovietici Piotr Klimuk și Vitali Sevastianov au continuat experiențele științifice la bordul stației orbitale „Saliut-4“.După cum relatează agenția T.A.S.S., stația „Saliut" dispune de citeva telescoape Roentgen. Unul dintre acestea, denumit „Filin" (Bufniță), acționează Ia fel ca pasărea de noapte, care poate străpunge cu vederea întunericul. Instalația poate urmări cerul înstelat, pe fișii înguste, înregistrind sursele cunoscute de radiații Roentgen și recepționînd „telegramele" Roentgen de la alte

corpuri cerești neidentificate. O altă instalație este destinată cercetării radiațiilor Roentgen de slabă intensitate purtătoare de fotoni cu o energie mai mică de un kiloelectronvolt. Instalația dispune de un sistem autonom de orientare.în primele zile ale lunii iunie, cosmonauții Piotr Klimuk și Vitali Sevastianov au efectuat un experiment astrofizic utilizind telescopul cu oglindă Roentgen. Ca element de studiu au fost alese constelațiile „Scorpionului", „Fecioarei" și „Lebedei". între'gul complex, precizează a- genția T.A.S.S., a funcționat conform parametrilor stabiliți inițial.

Dl PRETUTINDENI
• PONDEREA AGRI

CULTURII IN AFRICA. Datele statistice arată că ponderea agriculturii în crearea produsului național brut este mai mare în țările din Africa decît în țările în curs de dezvoltare din alte zone ale lumii. Din grupa țărilor africane în care agricultura are o pondere de peste 40 la sută fac parte Etiopia și Nigeria (56 la sută),' Volta Superioară (49 la sută), Mali (43). în mod firesc, în țările cu industrie extractivă dezvoltată, această pondere se situează sub 20 la sută : Algeria — 17 la sută, Tunisia — 15 la sută, Zambia și Kenya sub 10 la sută. în general, pe Întreg continentul agricultura ocupă peste jumătate din numărul total al locuitorilor. Problemele prioritare sînt modernizarea utilajelor, diversificarea culturilor și cristalizarea de noi forme de muncă. Din acest punct de vedere foarte interesantă este experiența „njamaa" din Tanzania, respectiv a lucrării în comun a pămîntului, care s-a dovedit a fi o metodă deosebit de rodnică.
• CENTRE PREȘCO

LARE PENTRU COPIII 
INDIENILOR ARAGUA- 
NA. Autoritățile peruane au luat măsuri în vederea creării unor centre preșcolare pentru copiii indienilor araguana care trăiesc în valea rîului Maranon. Centrele din acest ținut din vestul țării, unde se află cele ‘ mai numeroase comunități de indieni, sînt dotate și cu mijloace adecvate de asistență medicală. Guvernul peruan speră să poată extinde aceste centre la scara Întregii țări pînă in 1980.

• PAZA ÎMPOTRIVA 
RECHINILOR. Oamenil de știință de la „Moțe Marine La- boratoriums" din S.U.A. au descoperit delfinului — acest prieten acvatic al omului — o nouă și prețioasă calitate: aceea de păzitor al țărmurilor amenințate de rechini. Inteligentul animal a fost dresat să patruleze de-a lungul țărmurilor. Cînd se apropie un rechin, delfinul se repede cu mare viteză în acesta, îl lovește cu putere, zdrobindu-i organele interne șl scoțîndu-1 astfel din luptă.

• TEST RAPID Șl IN
FAILIBIL. Maladiile ce afectează musculatura (miopatiile) sint dintre cele mai greu de depistat, și atunci, de obicei, prea tîrziu. Un test pus la punct de medici din Freiburg (R.F.G.) permite depistarea mjopatiilor într-un stadiu foarte timpuriu. Identificarea In singe a unei cantități sporite de creatin- fosfocinază (un ferment specific) constituie indiciul sigur al unei anomalii a celulelor musculare. Este suficient să se pună în contact două picături de singe cu o infimă cantitate din substanța fosforescentă a licuricilor pentru ca să se poată determina cu precizie concentrația fermentului respectiv. într-adevăr, in contact cu această substanță, creatin-fos- focinaza devine imediat fosforescentă.

• TUNEL SUB CANA
LUL SUEZ. Construcția tunelului de la El Chatt pe sub Canalul Suez, în sectorul sudic al acestuia, va debuta la 6 iunie. Tunelul de la El Chatt va avea o lungime de patru kilometri, dintre care 200 metri pe sub canalul propriu-zis. și va fi săpat la o adîncime de 20 metri sub albia acestei căi navigabile. Oficialitățile egiptene au prevăzut realizarea a încă patru tunele în diverse zone ale canalului, primul care va fi construit fiind cel de la El Chatt. Ele vor permite stabilirea de legături rutiere și feroviare Intre malul vestic al Canalului Suez și Sinai.

• MOTORUL CU APAInventat de către Jean Cham- bin din Rouen (Franța) va fl prezentat astăzi la Paris. După cum s-a anunțat, Chambin susține că motorul său poate să folosească apa drept combustibil. Deocamdată acest motor utilizează, potrivit declarațiilor inventatorului, un amestec format din alcool și apă în părți egale, dar proporția apei poate să atingă în viitor 90 la sută. Prototipul, care a costat 200 000 de franci, este montat pe un „Renault-16“ și are sub capotă o misterioasă cutie neagră despre care inventatorul nu vrea să dea detalii. Această cutie, susține el, disociază apa care poate fi folosită astfel drept combustibil.
• PROSPECȚIUNI IN 

LARGUL GROENLAN
DEI. Guvernul danez a acordat unor companii petroliere licențe pentru efectuarea de prospecțiuni în largul coastelor Groenlandei, potrivit revistei „U. S. News and World Report". Publicația americană subliniază dificultățile extreme ale explorărilor în condițiile climatului arctic : „Aisbergurile exclud posibilitatea utilizării platformelor fixe, iar in prezent în lume există doar trei nave de explorare capabile să opereze în această zonă. Sezonul de lucru nu va dura mai mult de cinci luni pe an". Descoperirea petrolului va constitui doar începutul, rămînînd să fie rezolvată problema dificilă a transportului.

• UN PUTERNIC URA
GAN s-a abătut asupra insulei Fumishima, din arhipelagul nipon. între altele, uraganul a provocat mari daune în rezervația de pescăruși marini de pe această insulă. Din cei 5 000 de pescăruși adăpostiți pe insulă, 2 000 au pierit.
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