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S-A ÎNCHEIAT ANUL DE ÎNVĂȚĂMÎNT DE PARTID

Buna organizare a studiului 
politico -ideologic 

sarcină permanentă a organizațiilor de partid
De curind s-a închis anul de stu

diu In învățămlntul de partid. Este 
un moment de seamă In viața tutu
ror organizațiilor. prilejuind o tre
cere In revistă a rezultatelor obținu
te. desprinderea concluziilor necesa
re pentru ca invățămintul de par
tid să-și îndeplinească mereu mai 
bine rolul ca mijloc esențial de însu
șire temeinică de către membrii de 
partid si ceilalți oameni al muncii a 
ideologiei si politicii marxist-leninis- 
te a partidului nostru, de dezvoltare 
a conștiinței lor socialiste.

La capătul unui an de activitate 
sint evidente progresele remarcabile 
care s-au înregistrat in desfășurarea 
studiului ideologic. Si aici, ca si in 
celelalte domenii ale muncii educa
tive. s-a făcut din plin simțită pu
ternica influență exercitată de înfăp
tuirea programului de educație co
munistă adoptat de Plrnira C.C. al 
P.C.R, din noiembrie 1971.

In anii care au trecut de la plenară 
șl corespunzător orientărilor acesteia 
s-a îmbogățit substanțial conținutul 
de Idei al învățămintului. s-a întărit 
legătura sa cu viața, s-a accentuat 
caracterul său militant. Un rol deter
minant in această privință l-a avut 
faptul că in toate cursurile de partid 
au format obiectul unul studiu apro
fundat documentele Convresulvi al 
X-’ea si ale Conferinței Naționale ale 
partidului, cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. in care sint abor
date problemele majore ale făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate In te-a noastră, ale evoluției 
mondiale contemporane.

La creșlerea calitativă a învăț6- 
mlnfului dp par’id in acest an au 
contribuit si perfecționările aduse în 
modul de organizare a acestuia : dez

baterea unor teme In cadrul adună
rilor generale de partid a sporit au
toritatea învățămintului. a dat posi-*  
bilitatca antrenării la discuții a tu
turor membrilor de partid, cit și a 
altor oameni al muncii (in cazul adu
nărilor deschise), a sporit legătura 
învățămintului cu sarcinile specifice 
ale organizației respective, desprin- 
zindu-se numeroase concluzii pentru 
activitatea practică a cursanților.

La dispoziția propagandiștilor șl 
cursanților s-a aflat și in acest an 
de studiu un bogat material biblio
grafic. Se cuvine menționat că nu
meroase ziare și reviste au publicat 
consultații, tematici orientative și 
alte materiale, ținind seama de spe
cificul activității cursanților și pro
pagandiștilor. La rindul lor. radioul 
și televiziunea au difuzat sistematic 
lecții și consultații pentru cursanții 
învățămintului de partid. La toate 
acestea s-a adăugat o bogată litera
tură social-politicâ cuprinzind, in ti
raje de masă, documentele de partid, 
cuvîntările secretarului general, ma
nuale și broșuri pe teme cuprinse 
In programul de studiu politico-ideo
logic, dintre care o bună parte s-au 
editat $i în limbile naționalităților 
conlocuitoare.

O bună experiență s-a reliefat în 
anul de studiu recent încheiat prin 
trimiterea in iudețe a unor colective 
de lectori ai C.C. al P.C.R.» care au 
îndrumat și sprijinit nemijlocit 
desfășurarea învățămintului de partid 
și a propagandei prin conferințe.

Rezultatele bune obținute in anul 
care"a trecut nu pot estompa insă 
faptul câ in învățămlntul de partid 
au mai persistat anumite carențe, ne- 
împliniri.

Este cunoscut că un atribut esen
țial al propagandei de partid este 
spiritul partinic militant, combativi
tatea revoluționară. Aceasta condițio
nează in măsură hotăritoare eficien
ța sa. deoarece tocmai in măsura in 
care învățămlntul de partid este pă
truns temeinic de spirit combativ, el 
își poate îndeplini realmente rolul ca 
pirghie de influențare a comportării 
oamenilor in producție șl în viața 
socială, de mobilizare a lor la înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor trasate 
de partid.

Cu toate progresele realizate In a- 
ceastă direcție, nu s-ar putea spune 
că in desfășurarea Învățămintului au 
fost, lichidate pretutindeni spiritul 
didacticist, tendințele de memorizare 
mecanică. Analizele întreprinse asu
pra conținutului activității propagan
distice in cadrul unor comitete jude
țene si orășenești de partid, organi
zații de bază au pus in evidență fap
tul că la unele cursuri s-a pus ac
centul mai ales pe însușirea școlă
rească a unor idei și teze, ignorin- 
du-se faptul că învățămlntul ideolo
gic nu este un scop in sine, ci un 
mijloc de a-i mobiliza pe oameni la 
acțiune pentru a înfăptui exemplar 
politica partidului in fiecare sector 
de activitate, a înlătura neajunsurile 
de orice fel.

In viitor vor trebui depuse eforturi 
sporite pentru a întări spiritul mili
tant’ al propagandei. Așa cum a sub
liniat in repetate rlnduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este necesar ca in 
absolut toate organizațiile de partid 
propaganda să se caracterizeze prin 
orientare politică fermă și clară, pa- 
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- 1973-1974) 
Editura politică

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretai- general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi 
după-amiază, delegația Frontului de 
Eliberare din Mozambic (FRELIMO), 
formată din Jorge Rebelo, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
Departamentului pentru informații 
și propagandă al FRELIMO, și Al
berto Cassimo, membru al Comite
tului Executiv, secretar al Departa
mentului financiar al FRELIMO, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., e- 
fectuează o vizită de prietenie in 
țara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Oaspeții au transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald și fră
țesc salut din partea președintelui 
FRELIMO. Samora Moises Machel, 
a celorlalți membri ai conducerii 
frontului. împreună cu cele mai 
sincere urări de fericire și prospe
ritate poporului român. Ei au expri
mat, totodată, sentimentele de a- 
dincâ recunoștință ale poporului 
mozambican pentru ajutorul fră

Delegația Partidului Comunist Sanmarinez

țesc pe plan politic, moral și mate
rial acordat consecvent de P.C.R., do 
România socialistă luptei de elibe
rare națională a poporului din Mo
zambic, celorlalte popoare angajate 
in lupta pentru lichidarea dominați
ei coloniale.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe membrii 
delegației să transmită președinte
lui FRELIMO. Samora Moises 
Machel. celorlalți membri ai condu
cerii FRELIMO cele mai bune urări 
de succes in lupta pentru eliberarea 
tării, in acțiunile pe care le între
prind pentru a asigura ponorului 
mozambican dreptul de a-și alege in 
deplină libertate calea pe care o 
dorește pentru dezvoltarea viitoare 
a Datriel sale. Secretarul general al 
P.C.R. a exprimat satisfacția pentru 
începerea convorbirilor, la Lusaka, 
intre conducerea FRELIMO și mi
nistrul de externe portughez, pre
cum si dorința ca aceste convorbiri 
să ducă cit mai grabnic la obținerea 
independenței Mozambicului. la re
cunoașterea dreptului poporului mo
zambican de a-8i hotărî singur des
tinele sale. 

între cele două părți a avut loa 
un schimb de vederi și de infor
mații intr-o serie de probleme de 
interes comun. A fost exprimată sa
tisfacția pentru dezvoltarea ascen
dentă a relațiilor de prietenie, co
laborare si solidaritate dintre P.C.R. 
si FRELIMO. subliniindu-se contri
buția de seamă adusă la întărirea 
acestor relații de intilnirile si con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și conducătorii FRELIMO, 
acordurile si înțelegerile convenite 
cu aceste prilejuri.

Secretarul .general al P.C.R. ft 
reafirmat sentimentele de deplină 
solidaritate militantă ale P.C.R. cu 
luota dreaptă a poporului mozam
bican si a rugat pe membrii dele
gației să transmită conducerii 
FRELIMO asigurarea fermă câ 
P.C.R., România socialistă vor spri
jini In continuare cauza justă a e- 
liberăril poporului mozambican. pen
tru obținerea cit mai rapidă a in
dependenței naționale, pentru crearea 
unui stat național liber și suveran.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

SLATINA 

In avans 
față de grafice
Constructorii din cadrul 

Grupului de șantiere Slatina 
obțin noi și deosebite succese 
ia marea întrecere socialistă ce 
se desfășoară în cinstea celor 
două mari evenimente ale a- 
nului — a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și Congre
sul al XI-lea al partidului. De 
la începutul anului și pinâ 
acum, ei au reușit să încheie 
construcția unor noi obiective 

rindustriale, intre care hala nr.
8 ce electroliză de Ia întreprin
derea de aluminiu Slatina și 
secția de cabluri electrice de 
forță din aluminiu, la între
prinderea de prelucrare a alu
miniului. încă de la 13 mai, 
constructorii din județul Olt 
și-au realizat planul de pro
ducție pe primele 5 luni ale 
anului. In fruntea întrecerii so
cialiste se află șantierele nr. 1 
și 2 Slatina, precum și cele din 
orașul Balș. In prezent, con
structorii, mentorii și instalato
ri pregătesc intrarea în func
țiune a primului cuptor de la 
oțelăria electrică din cadrul în
treprinderii de osii și boghiuri 
Balș. obiectiv care va începe să 
producă cu 4 luni mai devreme 
față de termenul planificat. In 
avans fată de grafic sint și lu
crările de construCții-montaj la 
filatura de bumbac de la între
prindere'; textilă Slatina și la 
Fabrica de oxigen din Balș.

MILIȚIA 
la un sfert de veac de activitate

— Miliția sărbătorește un 
sfert de veac de cind se află la 
datorie în slujba poporului. Vă 
rugăm, tovarășe general-maior, 
să ne înfățișați semnificația 
acestui eveniment.

— Sărbătorim Ziua Miliției sub 
semnul marilor evenimente din viața 
partidului și poporului nostru — a- 
legerea , intîiului președinte al Re
publicii Socialiste România, în per
soana tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a XXX-a aniversare a eliberării pa
triei de sub jugul fascist și Congre
sul al XI-lea al P.C.R. Anul jubi
liar XXX constituie in același timp și 
un solemn moment de bilanț al ac
tivității noastre. Crearea de către 
Partidul Comunist Român, in anul 
1949. a miliției, a reprezentat un mo
ment important in cadrul procesului 
de adinei prefaceri revoluționare din 
țara.noastră. Nucleul noului organ al 
aparatului de stat l-au constituit co
muniștii și alți oameni ai muncii 
trimiși de partid, imediat după eli
berare, in poliție și jandarmerie, 
pentru a transforma din interior 
aceste instituții ale vechiului regim 
lntr-un organism corespunzător noi
lor realități din România.

„Nu se poate construi o orinduire 
nouă menținind vechiul aparat de 
stat ! — subliniază secretarul gene
rai al Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu. El trebuie 
transformat in mod revoluționar, 

menținind ceea ce este progresist, 
ceea ce se atașează trup și su
flet intereselor revoluției, schim
bării societății pe cale revoluționară, 
înlăturind totodată ceea ce se opune 
noului !... Am avut totdeauna grijă 
ca, menținind ceea ce este bun, să 
întărim organele respective, să le 
reorganizăm pe o bază nouă, revo-

Interviu cu tovarășul 
general-maior 

Jean MOLDOVEANU, 
adjunct al ministrului de interne, 
șef al Inspectoratului General 

al Miliției

luționară. să le dăm un con
ținut de claSă pentru a le trans
forma in organe ale dictaturii pro
letariatului, în organe ale puterii 
muncitorești și țărănești. Aceasta a 
fost condiția esențială a tuturor suc
ceselor pe care le-am obținut 1“

— Care sînt principalele re
zultate prin care miliția cinsteș
te sfertul de veac aniversat 1

— Educată și condusă de partid, 
miliția și-a adus, în cei 25 de ani, 
contribuția sa la activitatea de pre

venire și combatere a infracțiunilor, 
a încălcării normelor de conviețuire 
socială. Ca urmare a preocupării 
permanente a conducerii partidului 
pentru perfecționarea continuă a în
tregii activități, miliția, valorificind 
experiența acumulată șl dispunind 
de o dotare tehnică la nivelul 
cerințelor, obține rezultate tot mai 
bune in apărarea avutului obștesc și 
a celui personal, a vieții și demni
tății cetățenilor, in menținerea ordinii 
și liniștii publice. Progrese însemnate 
se obțin in asigurarea securității cir
culației pe drumurile publice, in re
zolvarea la timp, cu competență și 
solicitudine, a cererilor, reclamațiilor 
și sesizărilor cetățenilor. Dacă avem 
in vedere că numai in anul 1973 or
ganele de miliție au rezolvat peste 
9 000 000 de cereri ale populației 
—‘ în care sint incluse eliberări 
de buletine de identitate, schim
bări de domiciliu, vize de flo
tant, examinări pe linie de circula
ție, verificări in evidențe pentru re
găsirea unor membri ai familiilor și 
alte asemenea solicitări, acestea 
constituind doar o parte a activității 
miliției — se poate aprecia si mai 
mult volumul de muncă depus de 
cadrele miliției.

— Respectarea riguroasă a le
gilor este obligatorie pentru 
toate organele de stat, pentru

(Continuare în pag. a IV-a) 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, a primit, la 6 iunie, delega
ția Partidului Comunist Sanmarinez, 
formată din tovafășii Umberto Ba- 
rulli, secretar general al partidului, 
și Vincenzo Pedlni. membru al Se
cretariatului partidului, președintele 
grupului comunist din Marele Con
siliu General al Republicii San Ma
rino, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită de prietenie in țara 
noastră.

La întrevedere au participat tova
rășii Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. și Stefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Umberto 
Barulli a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros salut 
și cele mai bune urări din partea 
președintelui P.C. Sanmarinez. tova
rășul Ermenegildo Gasperoni, și a 
C.C. al partidului, precum și felici
tări pentru realizările obținute de 
poporul român, sub conducerea 
P.C.R.. pe calea edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, in numele C.C. 
al P.C.R. și al său personal, un sa
lut cordial tovarășului Ermenegildo 
Gasperoni, C.C. al P.C. Sanmarinez, 
împreună cu urări de noi succese 
in activitatea și lupta comuniștilor 
sanmarinezi. Secretarul general al 
P.C.R. a relevat că vizita delegației 
Partidului Comunist Sanmarinez 
este o expresie a relațiilor bune de 
cdlaborare frățească care s-au sta
bilit și se dezvoltă intre P.C.R. și 
P.C. Sanmarinez.

Secretarul general ai Conferinței mondiale 
a populației

In cadrul întilnirii s-a procedat 
la o informare reciprocă asupra ac
tivității și preocupărilor actuale ale 
Partidului Comunist Român și 
Partidului Comunist Sanmarinez și 
s-a făcut un schimb de vederi in le
gătură 'cu unele probleme ale situa
ției politice internaționale, ale miș
cării comuniste și muncitorești, ale 
frontului antiimperialist.

A fost relevată cu satisfacție evo
luția ascendentă a raporturilor de 
prietenie și solidaritate intre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Sanmarinez, exprimindu-se 
dorința de a extinde aceste rapor
turi frățești, in interesul ambelor 
partide, al celor două popoare, al 
dezvoltării legăturilor dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica San Marino. în context, a fost 
evocată însemnătatea deosebită a vi
zitei președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Republica San Marino, a 
Comunicatului comun, a înțelegerilor 
convenite cu această ocazie, pentru 
adincirea și întărirea prieteniei și 
colaborării româno-sanmarineze.

în timpul convorbirii au fost a- 
preciate mutațiile pozitive care au 
loc pe continentul european și în 
lume, cursul nou spre destindere și 
cooperare care favorizează creșterea 
și afirmarea tot mai puternică a 
forțelor revoluționare, progresiste, a 
mișcărilor de eliberare națională, a 
întregului front antiimperialist.

Evidențiindu-se pașii importanți 
realizați pe calea unei politici noi. 
rolul însemnat îndeplinit de masele 
populare, de opinia publică, s-a 
subliniat necesitatea unirii eforturi

lor și acțiunilor tuturor forțelor de
mocratice. progresiste, antiimperia- 
liste, pentru consolidarea acestui 
curs pozitiv, pentru instaurarea unor 
relații noi intre state, bazate pe 
principiile independenței și suvera
nității naționale, egalității in drep
turi. „neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc.

De comun acord, cele două părți 
au reliefat faptul că accentuarea 
procesului de consolidare a cursului 
spre securitate, destindere și colabo
rare, rezolvarea in interesul popoa
relor a problemelor cu care este 
confruntată omenirea impun parti
ciparea activă a tuturor statelor — 
indiferent de mărimea lor — la so
luționarea pe cale politică a proble
melor vieții internaționale, creșterea 
continuă a rolului O.N.U. în regle
mentarea problemelor majore ale 
contemporaneității.

Trecînd în revistă alte aspecte ale 
actualității internaționale, P.C.R. șl 
P.C. Sanmarinez s-au pronunțat cu 
hotărire pentru eliminarea focarelor 
de război și tensiune existente incă 
în lume, pentru soluționarea in spi
ritul păcii și justiției a litigiilor și 
conflictelor dintre state.

Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Sanmarinez și-au 
reafirmat voința de a milita activ 
și in viitor pentru întărirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor democratice, progre
siste, anti imperialiste, pentru trium
ful cauzei păcii, democrației și so
cialismului.

Intilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie tovără
șească, caracteristică relațiilor dintre 
cele două partide.

I MEMORABILUL AN XXX
Măcar o dată In viață 

fiecare dintre noi a mers 
de-a lungul unui curs de 
apă... Pe Olt. pe Argeș, pe 
Someș, pe Tazlau... La ce 
ne uităm cind străbatem o 
vale prin care susură un 
piriu ? La brazi, la sținci, 
la poiene verzi și la flori, 
la zbuciumul lucitor al a- 
pei. Si ne întoarcem acasă 
cu sufletul plin de incin- 
tătoare imagini.

Oamenii despre care va 
fi vorba aici merg și ei 
de-a lungul apelor noas
tre. Mult mai mult decit 
noi. Nu există firicel de 
apă din România al cărui 
curs să nu fi fost străbă
tut de ei, cel mai adesea 
cu pasul. Sint și ei. desi
gur. incintați de peisaj. 
Dar in vreme ce noi ne o- 
prim la atit, închipuirea 
lor merge mult mai de
parte. Ei nu văd doar co
pacii și stincile. Intr-un e- 
fort de imaginație tehnică 
fi arhitecturală, ei văd a- 
tunci hidrocentrale, siste-

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

me hidrotehnice, baraje și 
lacuri de acumulare, ca
nale de irigații și de navi
gație. stații de pompare, 
tunele și ecluze. Din suma 
tuturor acestor observații,

mai Intra In funcțiune, 
pinâ in 1975, nouă miliar
de de kWh pe an devin 
producție concretă, energie 
electrică, pulsind in arte
rele de aluminiu și cupru

cu cei 1 000 de MW al 
săi ? S-a început cu Moro- 
eni (16 MW), apoi cu Sadu 
V și au fost curind atacate 
acordurile grave ale sim
foniei hidroenergeticii ro

Entuziaștii megawaților
ei, hidroenergeticienii. de-a 
lungul a peste două dece
nii de activitate, au văzut 
că potențialul energetic al 
apelor României, prin a- 
menajări hidroenergetice 
(ale căror proiecte s-au și 
născut și. in bună parte, 
au și fost realizate) ar pu
tea să atingă 36—10 de 
miliarde de kWh pe an. 
Prin capacitățile ce vor

ale sistemului energetic 
național.

Hidrocentralele moște
nite de la trecutele regi
muri însumau 60 MW și 
erau, după cum le defi
nesc acum hidroenergeti- 
cienii-proiectanți, ceva in 
genul morilor de apă. Cea 
mai mare, de La Dobrești, 
avea 15 MW. Cum s-o pui 
alături de Porțile de Fier,

mânești : Bicazul (210
MW). Au urmat salba de 
pe Bistrița și. in același 
timp. Argeșul (220 MW). 
Apoi Lotrul (500 MW) și, 
în același timp. Porțile de 
Fier (1 000 MW). Anul a- 
cesta intră in funcțiune 
ultima turbină la Lotru și 
prima la hidrocentralele 
de pe Someșul Cald (Tar- 
nița fi Mărișelu — 45 și

220 MW). A Început con
strucția hidrocentralelor de 
pe Olt (va fi, in final, o 
cascadă de centrale elec
trice, incepind de la poa
lele Făgărașilor, de la Ve
neția de Jos și pinâ La Du
năre) și a celor două de 
pe Sebeș (la ’ Gilceag și 
Șugag). Sînt în pregătire 
alte trei mari hidrocen
trale pe Dunăre (la Gruia, 
la Turnu-Măgurele-Nico- 
pole, la Cernavoda).

Nume noi de riuri vor 
intra in limbajul șantie
relor. Onomastica hidro- 
amenajărilor energetice, de 
irigații și de navigație, va 
cuprinde in următorii ani 
și va gduce in primul plan 
al atenției noastre nume 
ca : Riul Mare și Strei (in 
Retezat și Tara Hațegului). 
Mureș. Crișul Repede, Și
retul, Buzăul, Vișeul, So
meșul Mare, Timișul, Jiul, t

Miha! CARANFIL

(Continuare in pag. a III-a)

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, joi, 6 iunie, pe 
Antonio Carrillo Flores, secretar ge
neral adjunct al O.N.U., secretar ge_- 
neral al Conferinței mondiale a 
populației, care face o vizită in țara 
noastră.

La întrevedere a fost de față Mir
cea Malița, ministru-secretar de stat 
la Consiliul de Stat, secretar gene
ral al Comitetului național român 
pentru organizarea Conferinței mon
diale a populației.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu oaspetele asupra

Reprezentanții Asociației

unor probleme privind pregătirea șl 
desfășurarea lucrărilor Conferinței 
mondiale a populației, ce va avea 
loc la București in luna august & 
acestui an.

întrevederea s-a desfășurat într-v 
atmosferă cordială.

de prietenie
„Franța — România'1

Joi după-amiază. președintele Re- 
oublicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
scriitorul si publicistul francez Pierre 
Paraf. președintele Asociației de 
prietenie ..Franța-România“ și pe 
Louis Vautier. secretar general al 
asociației, care fac o vizită in țara 
noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

în cadrul discuției s-a relevat ro
lul pozitiv al Asociației de Driete- 
nie „Franța-România" in promovarea 
relațiilor prietenești dintre cele 
două țări si ponoare, pentru o mai

bună cunoaștere reciprocă. A foat 
exprimată dorința comună ca legă
turile tradiționale româno-francez# 
să cunoască, o evoluție mereu ascen
dentă ne multiple planuri.

întrevederea s-a desfășurat lntr-v 
ambiantă de cordialitate și priete
nie.

Ambasadorul Canadei
Președintele Republicii Socialis

te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi Ia amiază, 
pe ambasadorul extraordinar fi ple

nipotențiar al Canadei la București, 
Robert Louis Rogers, in legătură cu 
plecarea sa definitivă din țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.
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FAPTUL
DIVERS

Primiiâ

cupoia

palmierul de cauciuc. Dires 
gulnensis. fi arborele de cacao, 
..Hevea brasiliensi$M a devenit 
răsfățata vizitatorilor.

Vedeta
vegetala

De pe 
li clu- 

torul lăcaș
& pinâ la 

ț!mo la care 
Alături de

de „vulpi“ 
prin radio 

în pădurile de pe masivul 
Cozla. care străjuiește orașul 
Piatra Neamț, a avut loc un orî~ 
pinal concurg pionieresc : „vi
rat oare de vulpi prin radio". De 
la o stație centrală s-au emis 
unde radio, care semnalau pre
zenta ..vulpilor" in anumite 
puncte. Cei 76 de concurenți din 
tot județul, înzestrați cu aparate 
de recepție, trebuiau să capteze 
undele emise de stația „Vulpe". 
Numai o joncțiune perfectă intre 
cele două stații putea să desem
neze clftigâtorul. Dar, să vezi și 
să nu crezi : absolut toți cei 76 
de pionieri au reușit să prindă 

Bineînțeles, prin... radio.vulpile.

Cu taxă fixă
Ionelr .

care trecea drept omul cu cele 
mai multe „relații". Cea mai 
„suspusă” dintre aceste ..relații" 
era un anume Teodor Simeon, 
de ocupație, ca și el, adică... 
fără. Nedespârțiți, amindoi um
blau prin baruri și restaurante, 
unde promiteau, in dreapta și 
In stingă, adeverințp de vechime 
Jn timpul muncii. Fiecare ..ade
verință" (mai bine zis promi
siune) avea o taxă fixă : 500 de 
lei. Trimiși in judecată, tot 
nedespârțiți, sub irrvimiirea de 
..fals, uz de fals și Înșelăciune", 
cei doi așteaptă să fio și ei 
..taxați'*  — potrivit Codului 
penal.

Comei Ovidiu Crăciun 
unui timișorean

cum am
ajuns 
acasă. ««

Alertă la serviciul de circula
ție al miliției județului Cluj. Pe 
drumul Sintioana-Sintjude fuse
seră găsite două femei acciden
tate, iar autorul, necunoscut, 
dispăruse fără urmă de la locui 
faptei. In foarte scurt timp de 
la începerea cercetărilor, făpta
șul a fost descoperit : Cazimir 
Măhălean, de la S.M.A. Sintioana.

— De ce — cind ai văzut ac
cidentul — ai fugit de la fața 
locului ?

— Vă jur că n-am văzut ni
mic. Veneam de ia un chef și 
eram așa de cherchelit, că nici 
nu știu cum am ajuns acasă...

Bucuria
unei mame

Internată pentru o gravă afec- 
_ țiune la Spitalul din Piatra 

X’eamt. Elena Brinzucă din satul 
Hangii (Neamț), mamă a opt co
pii. se afla intr-o situație dispe
rată. Salvarea ei depindea de o 
foarte urgentă transfuzie de 
singe. Sase <emei i-au sărit ime
diat in ajutor, donindu-i singele 
de care avea atiia nevoie. Nu
mele celor șase femei : Maria 
Maxim. Varvara Pavel. Maria 
Rusu, Eugenia Geoancă, Adela 
Bujoreanu, Sofia Scripcaru. 
Le-am dat numele tuturor la 
rugămintea femeii salvate, care 
s-a întors in mijlocul celor opt 
copii ai săi : „Pot fă spun că eu 
mai am acum pe lume sase 
turori, iar copiii mei încă sase 
mămici. Fără ele n-ar 
tvut pe nimeni".-

mai fi

Drum
de aur

jafului
Dăiești

Folosirea rațională a HÎRTIEI — o cerință imperioasă

Preocupări, inițiative, rezultate
reflectate in presa locală

știe, reen-

• OPINII
„Acțiunea D" — consacrată, după cum «c .

perării tuturor caleqoriilor de deșeuri, în primul rînd 
o hirtiei — o regăsim reflectată, în diverse iorme pu
blicistice și cu alte titluri ( „Acțiunea R” — în Argeș, 
„Acțiunea H" — în Bihor, ,,Planul C" — în Bacău ele.) 
și in ziarele locale. Reproducând, mai jos, citcva spi
cuiri din grupajele și articolele cu această temă, Inten
ționăm sâ tăcem larg cunoscute unele preocupări, Ini
țiative șl rezultate deosebite sau — de ce nu î — chiar 
să prilejuim unele schimburi de experiență.

• „INFORMAȚIA BUCU- 
REȘTIULUI " Intr-un articol in
titulat : „Acțiuni susținute pentru 
recuperarea deșeurilor dc hirtie". ci
tim ; „în Capitală au fost colectate 
12 500 tone dc birlic. Numai in lima 
mai. in depozitul Jilava a intrat o 
cantitate dc 3 000 tone birlic uzată". 
Elogiind contribuția directă a cetățe
nilor. întreprinderilor și instituțiilor 
in acțiunea de recuperare, articolul 
aduce la cunoștință și măsurile lua’e 
de diverse întreprinderi specialitate 
pentru a facilita in continuare colec
tor'a hirtiei „l.S.B. a instalat in 
cartiere 200 dc pubele și 30 de con- 
trinerc destinate colectării birlici. 
De asemenea, au fost înființate 9 
puncte dc prccolcctarc. Pină astăzi 
(n.n. : slmbătă 1 iunie) l.S.B. a recu
perat 10 tone. La rindul său. între
prinderea de preinduslrializarc și 
achiziții a sporit numărul rulotelor 
mobile, a înființat puncte de colec
tare in cartiere, precum și o maga-1 
zie-tampon in Gara Obor (cu o ca
pacitate zilnică dc preluare și livra
re dc 20 dc tone). Totodată, activita
tea depozitului Jilava a fost organi
zată in trei schimburi". In încheiere, 
se aduce la cunoștință bucurcșteni- 
lcr o informație de mare utilitate : 
„Reamintim 
birlici de la 
de peste 50 
specialitate a

carc funcționează între orele 7—22 
(telefon: 23 66 42 și 41 13 90)”.

• Ziarul <#ÎNA!NTE"-Craio'*  
publică, la 28 mai a.c., sub semnă
tura tovarășului Victor Lungescu, di-

luni din acest an planul 
tare a deșeurilor a fost depășit cu 
17 tone.

•„SECERA Șl CIOCANUL" 
Pitești publică un grupaj, care trece 
in revistă rezultatele obținute pinfl 
acum de unii din principalii recupe
ratori ai birlici, și măsurile ce se 
iau in continuare. Transcriem, pe 
scurt, din acest grupai : „Unitățile 
comerciale ale județului Argeș s-au 
angajat să reducă consumul dc am
balaje cu 55 de tone și să colecteze 
o cantitate de 115 tone deșeuri (...)". 
„Uh prim rezultat : 45 tone amba
lam au și fost economisite". In con
tinuare aflăm că : „Pionierii școli-

de cotar-

nACȚIUNEA D“

că, pentru preluarea 
populație (in baloturi 
kg). întreprinderea de 
înființat un dispecerat.

rectorul întreprinderii de prelndus- 
trializare și achiziții, un articol care 
înfățișează măsurile luate și rezul
tatele obținute pină la acea dată în 
județul Dolj. „Pe baza unui program 
întocmit de consiliul județean de 
control muncitoresc asupra activității 
economico-sociale. rețeaua de colec
tare a fost extinsă in Craiova, Băi- 
lcsti si Calafat, iar In județ mai 
funcționează 63 de centre comunale. 
Do asemenea, un număr de 15 per
soane au fost autorizate să colecteze 
deșeuri de hirtie. în acest trimestru 
unitatea noastră va fl dotată cu două 
rulote, ceea ce va lărgi posibilitățile 
de colectare a deșeurilor de hirtie 
din raza Craiovei". Ca urmare a ac- 
tivității desfășurate — scrie in în
cheiere ziarul — pe primele

lor generale din județul nostru s-au 
angajat să colecteze, in total, 37 
tone deșeuri de hirtie. Primele 12 
tone au si fost predate ; 1n contul 
Comitetului U.T.C. Costcști s-au pre
dat 1 600 kg ; în Pitești s-au înfiin
țat 5 centre pentru colectarea hirtlci, 
iar întreprinderea de prcindustriali- 
zare și achiziții a primit recent încă 
10 barăci metalice destinate acestui 
scop ; in locurile aglomerate vor fi 
plantate 50 de cutii cu inscripția 
-Numai pentru hirtii»". în încheiere, 
grupajul face cunoscută cititorilor o 
inițiativă : „întreprinderea județeană 
de gospodărie comunală și-a propus 
să marcheze, la platformele și melcii 
de colectat reziduuri menajere, locu
rile unde gospodarii să depună de- 
șeurilc de fler, sticlă, textile, hirtie"

• „FLACĂRA IAȘULUI".In 
articolul Intitulat „Economisirea hlr- 
1 ici — acțiune de mare interes social ', 
se spune : „In 1973. conform H.C.M. 
1436/70. 24 de unități din județul nos
tru trebuiau să predea la I.P.A. 
(D.C.A.) 701 000 bucăți saci de hirtie 
in care primiseră materiale. în de
pozite au Intrat insă numai 11 000 ! 
Nici o unitate nu s-a achitat inte
gral dc sarcină, iar multe nu au li
vrat nimic. Iată doar citcva exemple 
(in paranteză cantitățile din plan) : 
I.A.S. Popricanl (6 679 bucăți). I.A.S. 
lași (3 188), I.T.A. (27 311). T.I.M.I. 
(27 000), Trustul dc construcții (95 700), 
I.C.T. (256 000). Deși au lost din nou 
avertizați, cei in cauză continuă șl 
in acest an să trimită, in Ioc dc saci, 
justificări... Este momentul ca toate 
colectivele să treacă la îndeplinirea 
exemplară a acestei sarcini. Iar ccl 
vinovați dc risipa hirtiei să fie sanc
ționați".

• „STEAGUL ROȘU"-Bacău- 
La rubrica intitulată „Planul C". se 
face un prim bilanț • „Pină la 1 
iunie, elevii școlilor din Bacău au 
colectat 14 tone de deșeuri". Reținem 
de asemenea apelul către elevi al 
ing. Liviu Dobronâuțcanu de la 
C.C.H. „Lelea" — care e valabil și 
în alte părți : „îi rugăm foarte mult 
pe elevi să opereze, imediat după 
colectare, șl sortarea deșeurilor, a- 
ccasta pentru că revistele au o des
tinație. cărțile și ziarele — alta. Alt
fel. neflind sortate, toate deșeurile 
„merg" la hirtie de ambalaj".

...Așadar. „Acțiunea D“ a căpătat 
în mai toate localitățile țării carac
ter de permanență. O reflectă și co
legii noștri din presa locală, o vom 
relata in continuare și noi. Pentru că 
folosirea chibzuită și recuperarea 
hirtiei sint cerințe pe cit de impe
rioase. pe atit de permanente.

C. PRIESCU

• PROPUNERI
• Colectivul aut°8iril Pite?11 a reușit să transporte supli

mentar. In primele 5 luni ale anului, peste 3 700 000 călători/km si să 
depășească planul de venituri cu aproape un milion lei. Prin folo
sirea judicioasă și întreținerea corespunzătoare a mijloacelor de trans
port s-a economisit o cantitate de benzină cu care Întregul parc de 
autobuze al autogării poate funcționa timp de 35 zile. (Gheorghc Dia- 
conu. muncitor. Pitești).

0 BriyndQ condusă de minerul Samson Mercar, de la Ex
ploatarea minieră Cavnic. județul Maramureș, a înregistrat un nou 
record : 119.6 metri de înaintare lunară in galerie, in rocă foarte tare. 
Această realizare echivalează cu depășirea planului de producție cu 
42,6 la sută. (Vasile Dclcă, inginer. Exploatarea minieră Cavnic).

® Sugeram direcției de resort din Ministerul Transporturilor 
si Telecomunicațiilor să analizeze posibilitatea eliberării cotatelor so
site Ia oficiile' poștale si membrilor familiei destinatarului, pe baza 
buletinului de identitate al acestuia. De altfel, sistemul se practică cu 
bune rezultate la serviciile de mesagerie ale C.F.R. (N. Ciont, Bucu
rești).

Q 7 235 000 leI rePrczintâ valoarea lucrărilor edilitar-gos- 
podărești executate prin muncă patriotică, de la Începutul anului si 
pină in prezent, in orașul Tirnăveni. Acest rezultat constituie o dovadă 
în plus că angajamentul de a realiza, cu aportul muncii patriotice, obi
ective in valoare de 10 100 000 lei va fi îndeplinit șl chiar^ depășit. (Si- 
mion Bochiș, deputat in Consiliul popular 
dețul Mureș).

al orașului Tlrnăveni, ju-

0 D6-QCUm UH Cin Autobaza 5 Craiova a trimis la I.R.A.-
Primele trei, expediate înSuceava, spre a fi reparate, cinci mașini. --------- ----  _ ------- ...

iunie 1973. au fost gata in ianuarie și februarie 1974. Celelalte două, 
intrate în reparație in decembrie * ' ' *
Au fost terminate in luna mai a.c.

1973. au avut o soartă mai bună. 
(Hie Anghel, Craiova).
resort să analizeze posibilitatea ca 
pe linia Birlad-Galați să oprească 

de navetiști din

• Solicităm ,oruri,or de
trenurile care transportă navetiști .
1—2 minute și in satul Tămăoani. Cei peste 150 
această localitate n-ar mai fi astfel nevoiți să parcurgă zilnic, pe jos, 
cite 7 km dus-intors pină la gara din comuna Frumușița. (Teofil 
Enache si alți 155 de cetățeni din. satul Tămăoani. județul Galați).

<i

oficiul de

0 Magazinul Trustului I.A.S. Gorj din orașul Țicleni este 
de mai multă vreme închis. Din această cauză, cetățenii sint nevoiți 
să se deplaseze în alte localități pentru a se aproviziona cu diferite 
produse, in timp ce spațiul comercial respectiv stă nefolosit. (Gheor- 
ghe Lupu, tehnician, orașul Țicleni, județul Gorj).

cinema
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Bacou : Hotelul „Decebal

CIULEȘTI — 
- 9: 12,30; 16; - 20.15.

PROGRESUL

15.45; 18.15; 20,30.
: FESTIVAL — 9,15;
; 16,15; 18,45; 21. la gră- 
, LUCEAFĂRUL — 9;

NO UT ATI TURISTICE
JUDEȚUL BACĂU

BACĂU. (Corespondentul 
„Scinteii". Gh. Baltă). — De 
la începutul anului si pină 
acum. mii și mii de muncitori, 
țărani cooperatori și elevi din 
satele și orașele județului Ba
cău au participat la excursiile 
organizate de oficiul județean 
de turism pentru a vizita fru
musețile ' patriei. în același 
timp, peste 20 000 de turiști din 
țară și de peste hotare au po
posit pe meleagurile Bacăului. 
După cum ne-a informat tova
rășul Petrică Moldoveana, di
rectorul oficiului județean de 
turism, în acest an au fost asi
gurate condiții optime de ca
zare a turiștilor și de petrecere 
a timpului liber. Astfel, in ho
telurile turistice din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-D-i. din 
Bacău și din stațiunea balneo
climaterică Slănic-Moldova a 
fost sporit gradul de confort. 
Campingurile de la Poiana Să
rată. Poiana 'Slăriicului și Ghe- 
răești și-au mărit capacitatea

cu peste 100 de locuri. Unitățile 
de alimentație publică „Dece
bal". „Bistrița". ..Trotuș" și 
„Perla" au fost modernizate și 
dezvoltate. La restaurantul „De- 
c bal". bunăoară, a fost amena
jată o terasă de vară cu 400 de 
locuri.

Pentru a face cunoscute fru
musețile județului. --
turism a pus in valoare noi 
l’^see ș-' obiective : mină salină 
de la Tirgu-Ocna. monumentul 
eroilor de pe masivul Măgura, 
barajul și lacul de acumulare 
de la Poiana Uzului etc. Tot ca 
o noutate este și faptul că. în- 
cepînd din acest sezon, se or
ganizează. in mod permanent, 
excursii de la Bacău la Soveja, 
la cascada Putnei. la monu
mentele istorice și de artă din 
nordul Moldovei, iar la sfirșit 
de săptămină turiștii au la dis
poziție suficiente mijloace de 
transport pentru vizitarea zonei 
preorășenești a Bacăului.

Tirgoviște: Turnul Chindiei

ÎN JUDEȚUL
DÎMBOVIȚA
TIRGOVIȘTE (Coresponden

tul „Scinteii", C. Soci). — Pină 
nu de mult, turiștii veniți la 
Tirgoviște, neavizați asupra 
frumuseților meleagurilor dim- 
bovițene, plecau cu puține ima
gini, intre care cea a vestitului 
Turn al Chindiei. Amatorii de 
drumeție sosiți in județul Dîm
bovița sint ispitiți de trasee tu
ristice de un pitoresc inedit. In 
ultimul timp Oficiul județean 
de turism Dîmbovița s-a îngri
jit de sporirea spațiilor de ca
zare. de sporirea numărului de 
campinguri, moteluri, popasuri 
și cabane. Prin nivelul dotări
lor și al confortului, prin spe
cificul local al preparatelor cu
linare rețin atenția motelurile 
din Pucioasa și Moroeni, care 
dispun și de camere și căsuțe 
pentru turiști, de restaurant cu 
terasă, terenuri de sport, pre
cum și cabanele „Scropoasa" 
(altitudine 1 205 metri). „Bol- 
boci" (1 460 m) șl complexul 
„Cheile Zănoagei" (compus din 
cinci cabane, restaurant, apă 
curentă). De asemenea, turiștii 
pot ajunge ușor la alte două 
complexe de cabane — cele de 
la Padina și Peștera.

• Percheziția : LUMINA
11.15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Casă, dulce casă : CENTRAL
— 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Căluțul roib : SCALA — 8,30;
11; 13.30; 16; 18,30; 21.
• Contesa Walewska : PATRIA — 
9.30; 12,15; 15; 17,45; 20,30. CASA 
FILMULUI — 10; 12,15; 15.45; 18;
20.15, FAVORIT — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Dc bună voie șl nesilit de ni
meni : CAPITOL — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45, la grădină —
20.15.
• La est de Java : BUCUREȘTI
— 8.30: 11; 13,30; 16; 18.30; 21. la
grădină — 20,15, MELODIA — 8,45; 
11; 13.15; *r *=•  ""
o Apașii : 
11.30; 13,45;
dină — 20, _______________
11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. FERO
VIAR — 9: 11,15; 13.30- 16; 18,30;
20.30, GRADINA DOINA — 20.
• Plimbare In ploaia de primă
vară : EXCELSIOR — 9; 11.15;
13.30; 16; 18.15; 20,30, MODERN — 
9; 11.15; 13,30; 16: 18,15; 20,45, la 
grădină — 20,15.
e B. D. intră In acțiune : VIC
TORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.30; 20,45.
• Frații Jderi ; MIORIȚA
12,30; 16; 19,30. ------------
16; 19,15, DACIA
19.30,
• Marinarul extraordinar : FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18.15;
20.30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.

OB0OQD00a

o Un nou cămin cultural * ,0Et «cent în
comuna Gânjani, județul Ilfov. Noul lăcaș de cultură, amplasat In 
centrul civic al comunei, cuprinde o sală de spectacole cu o capaci
tate de 400 locuri, precum și alte încăperi destinate activității biblio
tecii. clubului si universității populare sătești. (Traian Barbălată, ac
tivist cultural. Giurgiu).

O Aștfiptâm din Partea conducerii autobazei din Bocșa să 
ia măsuri ca autobuzele care transportă, potrivit contractului Încheiat, 
muncitorii navetiști de la Întreprinderea de construcții metalice din 
localitate, să nu mai sosească cu întârziere la destinație. S-ar evita, In 
acest fel. pierderile de producție datorate intirzierilor ce se Înregis
trează in prezent. (Ion Rotărescu, lăcătuș la întreprinderea da con
strucții metalice Bocșa, județul Caras-Severin).

o Lady Caroline : AURORA — 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
grădină — 20, BUCEGI — 15 
13; 20,15, la grădină — 20,15.
• Luminile orașului : BUZEȘTI
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, 
la grădină — 20,30, FLOREASCA
— 15.30; 18: 20,15.
• La răscruce dc vlnturi — 14.30; 
16,30, Opt Împușcături mortale — 
13,45, Taina ei — 20,45 : CINEMA
TECA (sala Union).
e Cat Ballou : LIRA — 15.30; 18; 
20,13, la grâdlnă — 20, VOLGA — 
9; U.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, MO
ȘILOR — 15,45; 18: 20.
• Fata de pe Kosmaj : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18; 20,15.
• Cldul : POPULAR — 10; 15,30; 19. 
e Doamna cu cățelul : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• Bani de buzunar : COTROCENI
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Acțiunea „Focul" : RAHOVA
— 15,30; 18; 20,15.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9.30; 11.
• Un comisar acuză : DOINA — 
13,30; 15.45; 18,15; 20,30, ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
• Ce drum să alegi : ARTA — 15; 
17,30; 20, la grădină — 20.30.
• Trei scrisori secrete : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
• Omul potrivit la locul potrivit i 
CRINGAȘI — 16.
• Fata care vinde flori : CRÎN- 
GAȘI — 18.
• Sorgul roșu : MUNCA — 15.30; 
18; 20,15.
• Valea prafului de pușcă : 
PACEA — 16; 18,15; 20,15, GRA
DINA TOMIS
• Rio Lobo : 
15,30; 18; 20,15.
• Omul din Înalta societate : 
UNIREA — 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 20,15.

• Păcală i
17,15: 20.
• Tora ! Tora ! Tora ! : FLACA- 
RA — 9: 12,30; 16; 19.30.
• Judo : VITAN — 15,30; 17,45; 20, 
la grădină — 20,30.

• Filarmonica de stat ;,George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor ; Mircea 
Cristescu — 19,30.
• Opera Română : Madame Bu- 
terfly — 19.30.
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.

«Teatrul Național (sala mare) î 
amenl și șoareci — 19.30. (sala 
mică) : Trei frați gemeni vene- 

țleni — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Lozul cel mic — 19.30.
• Teatrul Mic (la sala Comedia 
a Teatrului Național) : Viața e ca 
un vagon î — 19,30.
• Teatrul ,.C. Tânase" (sala Sa
voy) : „Pardon... scuzați... bon- 
soar !“ — 19,30.
• Teatrul „I. Creangă" : Pinocchio 
— 10. Moștenitorii — ie.
• Teatrul Țăndărică (sala din 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 17, 
(sala din «tr. Academiei) : De ce 
a furat zmeul mingea ? — 10.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.
• Circul de stat : Spectacol sus
ținut de Circul Mare din Moscova 
— 19,30.

S-a intîmplat pe raza 
Fedelețoiu, comuna 
(Vilcea). In timp ce se efectuau 
tâpăturî pentru construirea dru
mului, de sub lama unui agre
gat s-a ivit un obiect strălucitor. 
Cercetat cu atenție, s-a dovedit 
a fi un fragment dintr-o co
roană de aur, cu pietre semipre- 
țtoase. cintărind nu mai puțin de 
140.5 grame. Chemați la fața lo
cului. arheologii au deschis aici 
un fantier, in speranța că 
găsi coroana întreagă. Si 
numai coroana, intrueit 
aceste locuri a existat o fortifi
cație medievală puțin cunoscută 
pină acum.

vor 
nu 
pe

Rubricâ redactatâ de
Petre POPA 
Gheorțjbe DAVID 
ți corespondenții „Scinteii'

Ce legătură poate exista 
intre o cooperativă agrico
lă. specializată in zooteh
nie si legumicultură. și 
firmele luminoase — acele 
firme ce se înscriu, prin 
fulgerările lor multicolore, 
in peisajul citadin — e 
greu de spus la prima ve
dere. Dar la... a doua ?

Prin vara lui ’71, la se
diul C.A.P. Bragad.ru și-a 
făcut apariția Dumitru Ar- 
vunescu, un bucureștean. 
fost contabil. prop unind 
conducerii să înființeze o 
secție anexă de reclame 
luminoase. Fără să se în
trebe. așa cum cere legea, 
citi cooDeratori cunosc 
meșteșugul fabricării aces
tor reclame sau dacă ma
teria primă crește pe o- 
goareta cooperativei, con
ducerea C.A.P. a fost de 
acord. Ba. chiar foarte 
mulțumită : Arvunescu nu 
cerea nici oameni — veni
se cu oamenii lui. nu ce
rea nici materie primă (si 
trebuie spus că stiplexul 
din care se confecționau 
firmele este o materie pri
mă deficitară, greu de 
procurat chiar și uentru 
i-'treprpd^rll- specializa
te) ; in schimb, promitea 
comenzi cu nemiluita — 
treabă bănoasă, ce mai !...

Cum de i s-a dus asa de 
reoede faima secției anexe 
de Ja Bragadiru ? Explica
ția este simplă : la „Re-

com" (întreprindere de spe
cialitate in domeniul exe
cutării firmelor luminoase) 
lucra ca șef al serviciului 
d ■ nroicctare ing. Victor 
Bâlășescu. ginerele iui Ar
vunescu. care a încenut să 
figureze și pe ștatul de 
plată al... C.A.P.-ului. Așa 
incit, clientul care venea 
cu o comandă la „Recom" 
era refuzat sau aminat do 
motiv de lipsă de capaci- 
t?te sau materie primă 
(d Ș'. in realitate, uneori 
cei de la „Recom" n-aveau 
ce lucra !) ; in schimb, i se 
sontea o /adresă unde se 
afla „un om serios care te 
servește repede și cu ac- 
t—n regulă". ..Omul se
rios" era, bineînțeles, Ar
vunescu. care întocmea 
„din ochi" un fel de deviz 
si afacerea era încheiată. 
Conducerea C.A.P. semna 
cu ochii închiși tot ce ii 
punea Arvunescu pe masă. 
Si. pentru ca partea lui să 
fie cit mai mare, „umfla" 
d ?vizele pină la dublare. 
Angajați i secției anexe, 
rctribuiti de „firma Arvu
nescu". știau, Ja rindul lor, 
se-si recompenseze „bine
făcătorul", oferindu-i sub- 
siantiale sumo de bani 
dreot.......cheltuieli de re
prezentare". Dar nu vom 
i'-sirui aici toate neregu
lile comise. Cind se va 
termina ancheta, cei in 
cauză vor fi trimiși in fața

E3 E3 9 Q Q
instanței, singura în mă
sură să aprecieze vinovă
țiile. Așa după cum ne-a 
informat tov. maior Liviu 
Trandafiridi și colaborato
rii săi din cadrul I.G.M., 
în actualul stadiu al veri
ficărilor se prelimină deja

□ 0 El □
lează faptul că. încâlcind 
normele legale care per
mit funcționarea secțiilor 
anexă de pe lingă C.A.P.- 
uri, unii conducători ai a- 
cestor unități pun firma 
cooperativei la indemina 
unor afaceriști.

□ □ B Q H
— Nouă, secția nu ne-a 

adus nici un prejudiciu, 
dimpotrivă — ne spune to
varășa Maria Denisa Se- 
reanu, președinta C.A.P. 
Bragadiru.

— Ați controlat hirtiile 
pe care vi le aducea Ar-

0 Q H □ □
și sporit avutul obștesc. Cu 
atit mai surprinzătoare, cu 
cit despre calitățile de 
gospodar ale președintei am 
auzit aprecieri favorabile. 
Oare după care norme le
gata și morale o unitate 
socialistă trebuie să „se

H H □ D a

Practici obscure la adăpostul
Urnelor luminoase

încălcări a!e legii soldate cu pagube în avutul obștesc

un prejudiciu de peste o 
jumătate de milion, dato
rat atit devizelor „umflate" 
pe care ta intocmca Arvu
nescu, cit și ușurinței cu 
care beneficiarii ii accep
tau notele de plată. fără 
să facă o recepție a lucră
rilor.

Ce au făcut cei care a- 
veau menirea să împiedice 
acest jaf din avutul ob
ștesc ? în treacăt fie spus, 
nu e pentru prima dată 
cind ziarul nostru semna-

— Sint eu vinovat ? Eu 
am venit doar cu propu
nerea. așa că intrebati-i ne 
cei ce mi-au dat aprobarea 
— se scutură D. Arvunescu.

Lăsind la o parte cinis
mul răspunsului, nu pu
tem să nu remarcăm ade
vărul pe care-1 conține. 
Dacă cei care i-au dat a- 
probarea ar fi fost exi
gent!. drumul afaceristului 
spre avutul obștesc ar 
fi fost barat din ca
pul locul ut

vunescu la semnat ? Știți 
că ați semnat și documente 
in alb ?
, — Se poate. Aveam în
credere in el, părea om 
cinstit, ne aducea venituri 
bune.

— Da, dar alții au fost 
păgubiți.

— E treaba lor, nu ne in
teresează. Dacă noi ne-am 
zbătut și am știut să ne 
descurcăm...

Ciudată concepție asupra 
felului cum trebuie apărat

descurce" in detrimentul 
alteia ?

— La urma urmei, aceas
tă secție a fost aprobată 
de U.J.C.A.P. Ilfov. Așa că 
noi, dacă am încălcat le
gea, am avut aprobarea 
forului superior.

Cu alte cuvinte, au încăl
cat legea... cu aprobare. Ca 
și cum ar exista cineva, 
vreun for, îndreptățit să 
dea aprobări pentru încăl
carea legii !
. —- Noi nu le-am dat apro-

bare să încalce legea — 
ne-a răspuns ing. Andrei 
Doja, vicepreședintele 
U.J.C.A.P. Ilfov.

— De ce ați aprobat to
tuși să ființeze o secție 
anexă care nu folosea nici 
forța de muncă locală ?i 
nici resursele de materie 
primă locală, așa cum cere 
legea ?

— Nu putem controla nici 
noi toate amănuntele...

De fapt, aceste „amănun
te" care țin de însăși esența 
respectivei legi erau de la 
bun început limpezi : ma
teria primă — stiplexul — 
n-avea cum să fie, pe toate 
drumurile, la Bragadiru ; 
în ce privește forța de 
muncă locală, există un re
ferat al unul instructor de 
la U.J.C.A.P. in care se 
spune : „Forța de muncă 
calificată și necalificată e 
formată din necooperatori, 
care de regulă lucrează în 
alte întreprinderi..."

în fața acestor „amănun
te" scoase Ia iveală, tovară
șul Iile Filip, instructor al 
U.JtC.A.P., simte nevoia să 
interpreteze :

— Da, dacă privim aceas
tă problemă după lege, nu 
trebuia să aprobăm înfiin
țarea secției. Dar dacă o 
privim din punctul de ve
dere al condițiilor specifice 
de Ia Bragadiru...

Mărturisim că n-am pri- 
■ ceput cum o problemă

strict reglementată de lega 
poate fi privită din alt 
punct de vedere decit cel 
al legii. în schimb devine 
lesne de înțeles cum a fost 
posibil ca pe-lingă o coope
rativă agricolă să apară o 
secție anexă producătoare 
de firme luminoase. De la 
bun început, legea a fost 
eludată. Șl, așa cum se în- 
timplă în asemenea cazuri, 
cu toată „buna intenție" a 
celor care n-au respectat 
legea, avutul obștesc a fost 
păgubit Desigur, inițiativa 
in domeniul activităților 
Industriale este lăudabilă, 
dar nu înseamnă nicidecum 
că poate fi Întreprinsă prin 
Încălcarea intereselor co
lectivității, prin știrbirea 
avutului obștesc. în privin
ța respectării legalității nu 
poate exista „rabat". Așa 
cum sublinia cu fermitate 
secretarul general al parti
dului la Consfătuirea acti
vului de partid și de stat 
din ministere șl instituții 
centrale, „Aceste legi ga
rantează apărarea proprie
tății obștești împotriva 
abuzurilor de orice fel, a 
acelora care încearcă gă 
sustragă sub o formă sau 
alta o parte din averea co
mună a oamenilor muncii". 
Lucru care trebuie lnțelei 
6i respectat de toti gospo
darii avutului obștesc.

Emil MARINACHI

Bragad.ru
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EFICIENTA și două din numeroaselB sale EXIGENTE
„întreprinderea, centrala, unitățile care produc 

pentru export poarta întreaga răspundere pentru 
asigurarea producției și urmărirea ei pinâ la desfa
cere. Nimeni nu ore dreptul sâ spună : «am dat 
producția, nu mă mai interesează I»".

NICOLAE CEAUȘESCU

in această activitate, rolul pro
ducătorului nu poate fi nicide
cum redus exclusiv la asigura
rea producției pentru export : 
dimpotrivă, sporirea eficienței
exportului. ca și creșterea livră
rilor in străinătate sint nemij
locit legate de colaborarea sis
tematică și pe multiple planuri 
intre întreprinderile dc comerț 
exterior și cele industriale. Pri
mele — asigurind o bună cu
noaștere a piețelor străine și, in 
general, a situației econojnice 
internaționale, a tendințelor și 
perspectivelor ei. obținerea 
unor prețuri avantajoase. înca
sarea operativă a contravalorii 
mărfurilor livrate; celelalte — 
adaptind producția la cerințele 
partenerilor de peste hotarei 
realizând numai produse de 
înaltă tehnicitate, modeme, li- 
vrind mărfurile contractate rit
mic. potrivit obligațiilor asuma- 
■r. într-ttn cuvin», colaborare in 
deplină cunoștință de cauză, in 
condițiile unul Înalt spirit de 
răspundere, pe întreaga duraiâ 
a operațiilor de comerț exterior.

Nu de mult am avut prilejul 
do a asista la convorbirile co
merciale pe care reprezentanții 
noștri le-au purtat cu importa
tori dintr-o țară europeană 
vestică. De o parte, reprezen
tantul producătorilor de rul
menți. cel al comerciantului — 
exportator, directorul general al 
întreprinderii de comerț exte
rior ..Tehnoimportexport" din 
București și delegatul comer
cial permanent al acestei în
treprinderi in tara respectivă, 
un vechi și bun cunoscător al a- 
cestei piețe; de cealaltă parte — 
oameni de afaceri străini, inte
resați sâ suplimenteze importu
rile de rulmenți românești. Mă
rirea cantităților de rulmenți 
peste cele contractate, defalca- 

Fabricate intr-o gamă completâ de tipuri și variante, la un înalt nivel tehnic și calitativ, 
tractoarele românești sint destinate unei largi sfere de lucrâri, atit in agriculturâ. cit șl in 
alte domenii. Tractoare „Made in Romania" iucreazd in zeci de țări, in fotografie: tractoare 

construite la Brașov — pe ogoarele Zambiei

rea acestora pe o structură opti
mă de dimensiuni și caracteris
tici. termene și condiții dc li
vrare. nivel de pret — toate 
aceste probleme abordate au 
fost soluționate cu promptitudi-

COLABORAREA 
intre producător 

și exportator
ne tocmai ca urmare a partici
pării Ia discuții și colaborării 
strinse a producătorului cu co
merciantul. O colaborare care, 
in cazul producției și exportu
lui de rulmenți, continuă și este 
la fel de activă, la fel de rod
nică și în fazele de îndeplinire 
efectivă a obligațiilor asumate 
— prin livrarea ritmică, la ter
menele convenite, a unor pro
duse de bună calitate — precum 
și la încasarea operativă a con
travalorii mărfurilor expediate. 
De aceea, rezultatele obținute 
în domeniul exportului dc rul
menți sint dintre cele mai bune. 
Desigur. există nenumărate 
alte exemple de conlucrare per
manentă, stăruitoare a producă
torului cu comerciantul-expor- 
tator. conlucrare reflectată În
totdeauna in sporirea volumului 
și a eficienței exportului. 
Este o cerință care trebuie rea
lizată in fiecare întreprindere 
fi centrală industriala, in fiecare 

întreprindere de comerț exte
rior — și aceasta fără nici o 
excepție.

Si in cotnbnrarcR întreprinde
rii de comerț exterior ,.Electro
num" cu cele mai multe din 
unitățile centralei Industriale de 
electronică si automatizări — 
este vorba dc întreprinderea de 
cinescoape. I.P.R.S. Bănoasa, 
„Electcofar" ș.a. — s-au înre- 
R strat. in ultima vreme, pro
grese remarcabile, cu efec
te pozitive in îmbunătățirea 
exportului unităților respec
tive. Dar practica dezvăluie, 
totodată, menținerea unor ne
ajunsuri în conlucrarea între

prinderii „Electronum" cu alte 
citeva din unitățile centralei a- 
mintite. Bunăoară, cu întreprin
derea „Electromagnetica" din 
București. Este adevărat, și spe
cialiști din această unitate par
ticipă la tratativele comer
ciale. alături ■ de exportator. 
Uneori insă, colaborarea in 
continuare cu „Electromag
netica" se desfășoară destul 
de greoi, cu multe obstacole — 
afirmă comercianții de la „Elcc- 
tronum". Aceasta, din cauza unor 
dificultăți : netrimiterea la timp 
a unor mostre in străinătate 
pentru testare de către parte
neri interesați in importul pro
duselor respective, unele livră-i 
neritmice, incomplete sau diri
jate greșit ș.a.

Am discutat despre toate a- 
ceste neajunsuri cu directorul 
comercial al întreprinderii „E- 
lectromagnctica", care le-a re
cunoscut integral. La rindul său 
însă a precizat că unele dintre 

•cest« neajunsuri datorase 
greutăților pe care unitatea le 
întimpinft din partea unor fur
nizori dc materiale, mal ale» a 
întreprinderii dp cabluri și ma
teriale Clectroizolante din Bucu
rești. anumitor modificări con
structive ale unor mostre, efec
tuate ca urmare a cererilor u- 
nnr parteneri străini — și dc 
aici Înregistrarea dc întirzieri 
în testarea finală a mostrelor 
respective ș.a. Dar — susțin pro
ducătorii de la „Electromagne
tica" — și conicrelanțil cir la 
„Electronum" ar puica să îmbu
nătățească colaborarea cu între
prinderea noastră. Cum ? Pre- 
ocupindu-se mai insistent de 
contractarea la export a unor 
produse noi ale întreprinderii 
bucureștene — magneți, redre
sori, inductoare de cnle ferată ; 
obținind acceptul partenerilor 
străini de a livra mărfurile in 
condițiile care asigură cel mai 
bine păstrarea caracteristicilor 
calitative ale unor produse ex
trem de sensibile ?.a.

Desigur, argumentele fiecăruia 
din cei doi parteneri sint reale 
și importante. Esențial este însă 
ca neajunsurile să fie înlătura
te, Iar eforturile producătorului 
și cele ale exportatorului să se 
armonizeze în cel mai scurt 
timp. Nu trebuie să se uite nici 
o clipă că situarea in continua
re pe poziții unilaterale a aces
tor factori-cheie — producător 
și comerciant — nu poate da re
zultatele dorite pe planul creș
terii volumului și eficienței ex
porturilor respective. Concepția 
potrivit căreia producătorul pro
duce, iar comerciantul exportă 
atestă un mod îngust de înțele
gere a problemelor ce le ridică 
piața internațională, concurența 
unor puternice firme străine. 
Atit producătorului, cit și ex
portatorului .le revin, deopotri
vă. răspunderea pentru realiza
rea și buna valorificare a pro
ducției pe piața externă, pentru 
îndeplinirea importantelor pre
vederi stabilite in domeniul ex
portului in acest an și întregul 
cincinal.

întreprindere de co
operare economică cu 
străinătatea in dome
niul industriei miniera 
și geologiei; adresa: 
Piața Scinteii nr. 1, 
București, România ; 
lei. 17.76.76 ; telex : 
011242 ; filiale la Ban
gui (Africa Centrală), 
Lima (Peru), Lusaka 
(Zambia) — aceasta 
este, pe scurt, „cartea 
de vizită" a „Geomin".

— înființată in anul 
1959, ca o întreprinde
re specializată in re
alizarea de proiecte 
industriale privind 
descoperirea și valori
ficarea substanțelor 
minerale solide, „Geo
min" asigură o ga
mă largă de pre
stații — de la prospec
țiuni geologice, pinâ la 
punerea in funcțiune 
a unor obiective in
dustriale utilate, de 
asemenea, de către 
„Geomin", și pregăti
rea personalului res
pectiv — ne spune 
ing. Nicolae Moldovea- 
nu, directorul general 
al acestei întreprinderi 
de cooperare econo
mică cu străinătatea.

— Care sint princi
palele forme de lucru, 
adoptate de „Geomin", 
cu partenerii de peste 
hotare ?

— în principal, folo
sim modalități varia
te și suple de coope
rare în producție, in
tre care participarea

„Comerțul este o specialitate, el nu poate fi prac
ticat decît de persoane care au competenja nece
sara și cârora le place sâ desfășoare această acti
vitate. Trebuie să alegem bine oamenii pentru a- 
ceastă muncă, nu să-i luăm la întâmplare".

NICOLAE CEAUȘESCU

Creșterea substanțială a efi
cienței comerțului exterior con
stituie un obiectiv central, de 
mare actualitate, al economiei 
naționale. Un obiectiv atins, in 
principal, prin comercializarea 
pe piața externă, in momentele 
conjuncturale cele mai favora
bile, a unor produse cu un grad 
superior de prelucrare, prin or
ganizarea unor acțiuni de coo
perare reciproc avantajoase ș.a. 
La fel de importante sint insă, 
in acest domeniu, pregătirea 
profesională și politică, compe
tența lucrătorilor din comerțul 
exterior. Unele probleme ale 
asigurării necesarului de cadre, 
ale perfecționării profesionale 
continue a lucrătorilor din do
meniul comerțului exterior au 
constituit tema unei recente 
convorbiri cu tovarășii Constan
tin Șchiopii, director, și Grigore 
Crălnîccanu. director adjunct in 
Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Inter
naționale.

— Pentru început, v-am 
ruga să faceți o apreciere de 
ordin general privind reali
zările și, totodată, neimplini- 
rlle înregistrate in asigurarea 
cadrelor necesare comerțului 
exterior.

Constantin Șchlopu: — Calita
tea lucrătorilor din comerțul ex
terior — în sensul cel mai com
plet. al noțiunii — constituie o 
problemă încă nesoluționată de
plin. Nu mă refer la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale și. 
in general, la compartimentele 
de resort din ministerele eco
nomice — care, cu unele corec
tări necesare, dispun de cadre 
corespunzătoare sub raport nu
meric. ca și sub cel al pregăti
rii politice și de specialitate, al 
experienței in activitatea de co

la societăți mixte de 
producție. Contribuția 
„Geomin" se concreti
zează in livrări de e- 
chipamente și instala
ții, elaborarea de lu
crări de cercetări și 
proiectări, asigurarea 
de cadre înalt califi
cate pentru explctata-

rificarea nisipurilor), 
„Kmil" in Kenya 
(cercetări geologice și 
tehnologice, deschide
rea minei și con
struirea instalației 
de preparare pen
tru zăcămintul de 
plumb de Iă Kinago- 
ni), „Coemin" in Chi-

cietăți mixte nu este 
singura formă de coo
perare in producție a- 
doptată de „Geomin"...

— Evident. Încheiem 
contracte pentru livra
rea de utilaje și insta
lații complete, echipa
mente, lucrări de 
engineering-consulting.

PROSPECT COMERCIAL

„GEOMIN"
re-conducere, precum 
și în participarea, în 
anumite cazuri, cu 
mijloace financiarc- 
lichide sau credite. în 
schimbul acestei con
tribuții, ca și în con
tul beneficiului ce i se 
cuvine „Geomin". ță
rii noastre i se livrează 
produse obținute in 
unitatea respectivă. 
Printre societățile 
mixte înființate pes
te hotare, și la care 
„Geomin" este parte 
componentă, amintesc 
„Anttimina" în Peru 
(care are ca obiect 
cercetarea și valorifi
carea unor zăcăminte 
de cupru), „Besamin- 
co" in Tanzania (pen
tru cercetarea și valo-

le (valorificarea mine
reurilor complexe de 
la Zalpallar), „Somina" 
in Maroc (pentru ex
ploatarea minereurilor 
de cupru), „Mokam- 
bo“ in Zambia (pen
tru exploatarea de ză
căminte cuprifere) ș.a.

Ceea ce aș dori să 
subliniez sint avanta
jele pe care societăți
le mixte in domeniul 
minier le prezintă 
pentru partenerii noș
tri externi — și, in 
primul rind, posibili
tatea punerii în va
loare — cu ajutorul 
nostru tehnic și mate
rial — a resurselor mi
nerale de care dispun.

— Participarea la so-

construirea de obiec
tive industriale — sub 
formă de antrepriză 
parfială sau predare 
„la cheie" ș.a. Ram
bursarea eforturilor 
noastre se poate 
face in momentul li
vrării sau eșalonat — 
în devize libere, ma
terii prime minerale 
sau alte produse con
venite cu partenerii 
externi.

— V-am ruga să 
dați citeva exemple de 
contracte de acest fel.

— „Geomin" a exe
cutat astfel de lucrări 
în numeroase țări din 
Africa, Orientul Apro
piat și Mijlociu, din 
America de Sud : in

merț exterior — ci, mai ales, la 
unitățile din sistemul comerțului 
exteripr. Este adevărat, acestora 
li s-au repartizat in ultimii pa
tru ani peste 700 de absolvenți 
ai învățămintului superior —

COMPETENȚA 
lucrătorului din 

comerțul exterior
economic, universitar și tehnic. 
Dar aceștia nu au acoperit inte
gral necesarul și întreprinderile 
de comerț exterior au transferat 
o scrie de lucrători din uni
tățile productive. Aici sint 
însă unele neajunsuri. In a- 
ceeași ordine de idei, trebuie 
amintită necesitatea armonizării 
— pe un plan superior — a ac
tivității inginerilor și economiș
tilor din întreprinderile de co
merț exterior. Primatul — ca 
număr și importanță — al uneia 
sau al alteia din aceste categorii 
de specialiști (este cazul, bună
oară. al I.S.C.E. ..Romsit", al 
I.S.C.E. „Romenergo") nu poate 
decit sâ dăuneze rezultatelor fi
nale ale întreprinderii respecti
ve. De ce să nu spunem ? Toc

mai daforltâ neînțelegerii, peste 
tot, că InRiner sau economist, in 
comerțul exterior ești lucrător 
de comerț exterior, apar situații 
cind contractele externe nu sini 
încheiate in condițiile cele mai 
avantajoase. Și un ultim aspect : 
nu se poate trece cu vederea 
niri faptul că, in uncie cazuri,’ 
sub Impulsul necesităților de 
moment, in întreprinderile de 
comerț exterior sint angajați lu
cratori fără o pregătire profesio
nală corespunzătoare și care — 
in plus (sau, in minus !) — nu 
cunosc nici o limbă străină, con
diție dc altfel obligatorie ca să 
poți lucra in activitatea dc co
merț exterior.

— Intensificarea perfecțio
nării pregătirii profesionale 
a cadrelor din activitatea de 
comerț exterior se ridică, 
deci, cu atit mai stringent.

Grigore Crălnlceanu : — Așa 
este. De fapt, aceasta repre
zintă o preocupare permanentă 
a noastră. Dovada — acțiunile 
ample care s-au desfășurat și 
se desfășoară in acest sens, 
materializate In cursurile or
ganizate de academia „Ște
fan Gheorghiu" și Centrul de 
perfecționare a cadrelor din 
sistemul comerțului exterior. 
In 1973, la cursurile acestui 
centru au participat 3 400 lu
crători. De asemenea, instrui
rea aparatului operativ care lu
crează in probleme de comerț

Zambia — prospec
țiuni și explorări geo
logice pentru descope
rirea unor zăcăminte 
de cupru, ca și cercetări 
pentru stabilirea teh
nologiei de preparare 
a cuprului ; în Iran — 
cercetări tehnologice, 
proiectarea și construi
rea unei instalații de 
preparare a minereu
rilor complexe ; in E- 
gipt — studii tehnolo
gice, proiecte, utilaje 
și asistența tehnică 
pentru valorificarea 
fosfaților ; în Siria șl 
Tunisia — studii, pro
iecte, utilaje și asis
tență tehnică pentru 
valorificarea fosfați
lor; în R. F. Ger
mania și R. D. Ger
mană — montaj de u- 
tilaje grele pentru ex
ploatarea cărbunilor. 
Și enumerarea ar pu
tea continua cuprin- 
zînd lucrările execu
tate in Chile, Peru, 
Algeria, Cuba, Siria, 
Albania, Libia ș.a.

Nivelul ridicat de 
dezvoltare a industriei 
miniere șl a celei con
structoare de mașini 
românești, experiența 
dobinditâ de specia
liștii de înaltă califi
care profesională de 
care dispune azi în
treprinderea noastră 
sint tot ațitea elemen
te de garanție cu care 
„Geomin" se prezintă 
în fața partenerilor 
de peste hotare. 

exterior în Județe a cuprins alțl 
3 000 cursanți. Din octombrie 
1973, împreună cu academia 
„Ștefan Gheorghiu", am organi
zat un program dc pregătire pe 
probleme de comerț exterior a 
cadrelor de conducere din cen
trale industriale și unități care 
livrează produse pentru export, 
în prima etapă, care se încheie 
in acest an, programul respectiv 
cuprinde 1 000 de cursanți. In 
aceste programe, un accent 
deosebit s-a pus pe problemele 
centrale, esențiale ale activită
ții de comerț exterior, cum 
sint : planificarea, prețurile și 
analiza eficienței operațiunilor 
de comerț exterior ; tehnica de
contărilor internaționale și pro
bleme valutare ; cooperarea 
cu alte state și societăți 
mixte ș.a.

Un domeniu distinct al ridi
cării nivelului de calificare a 
cadrelor din comerțul exterior 
este învățarea limbilor străi
ne. Din 1956 și pină azi, cursu
rile respective organizate de mi
nisterul nostru au fost absolvite 
de 7 000 de lucrători. Programul 
pe acest an cuprinde 1700 
cursanți.

— Ce diminuează totuși 
eficacitatea activității de 
perfecționare a cadrelor din 
comerțul exterior ?

Grigore Crăiniceanu : — Este 
de neînțeles faptul că o serie de 
unități trimit la cursurile de 
perfecționare chiar pe... proas
peții absolvenți ai învățămintu
lui superior de cornerț exterior, 
repartizați în întreprinderile 
respective. Cui folosește aceas
tă alegere ? Tinerilor specialiști 
— nu, și cu atit mai puțin uni
tăților in cauză. Și aceasta in 
condițiile in care lucrătorii că
rora cursurile de ridicare a ca
lificării profesionale le-ar fi cu 
adevărat utile sint reținuți in 
întreprindere pentru... îndeplini
rea planului de export-import I 
Aceasta pe de o parte. Pe de 
altă parte, nu sint rare cazurile' 
în care, la angajare, cunoaște
rea unei limbi străine — instru
ment fără de care comerțul ex
terior nu e de conceput — nu 
este cerută. Pentru a lichida a- 
ceastă anomalie s-a stabilit ca, 
pină in 1975, toți lucrătorii cu 
studii superioare din activități
le operative trebuie să vor
bească o limbă străină. In ace
lași timp, marea majoritate a 
acestora va trebui să înceapă 
studierea celei de-a doua limbi 
străine.

Constantin Șchlopu : — Ceea 
ce aș vrea să subliniez este că 
in activitatea de asigurare a 

= necesarului de cadre pentru co
merțul exterior și de perfecțio
nare a pregătirii lor multilate
rale s-au făcut progrese mari, 
dar mai sint și multe lucruri de 
făcut. O preocupare sporită vom 
avea pentru aplicarea programu
lui de reciclare stabilit de con
ducerea de partid și de stat, in
clusiv a măsurilor pentru mai 
buna cunoaștere a problemelor 
legislației internaționale, a drep
tului comercial internațional, de 
care depinde desfășurarea în 
condiții corespunzătoare a acti
vității de comerț exterior. In
tensificarea preocupărilor tuturor 
factorilor interesați in acest do
meniu — întreprinderi, centrale 
industriale, ministere economi
ce, invățămîntul de specialita
te, ministerul nostru — este 
deci cu atit mai imperioasă. Un 
comerț exterior eficient poate 
fi realizat numai de lucrători 
multilateral instrulți, a căror 
pregătire politică și profesiona
lă trebuie permanent perfecțio
nată, corespunzător cerințelor 
noi ce se pun In acest domeniu 
deosebit de important al activi
tății economice.

Rubrică realizată de 
Dan MATEESCU
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Se apropie recoltarea!

SINT PREGĂTITE BAZEEE DE RECEPjlE?
Corelarea capacității de recoltare 

de oare dispun unitățile agricole cu 
capacitatea de preluare a produse
lor la bazele de recepție este una 
din problemele esențiale pentru des
fășurarea in bune condiții a campa
niei de stringere a cerealelor. De 
aceasta depir.d prevenirea intirzie- 
rilor la recoltare, evitarea pierderi
lor de recoltă prin scuturare, folo- 
t.rea rațională a mijloacelor de 
transport și eliberarea la t.mp a te
renului. în legătură cu această pro
blemă. redăm concluziile anchetei 
Întreprinse la unele baze de recepție 
a cerealelor din județul Constanta.

Cu mijloacele de recoltare exis
tente. întreprinderile agricole de stat 
si cooperativele agricole din județ 
pot recolta fi livra zilnic la baze 
aproximativ 50 000 tone de cereale. 
Aceasta înseamnă că. teoretic. re
coltatul s-ar putea încheia in 13 zile 
in cooperativele agricole și in 10 
zile in întreprinderile agricole de 
stat Pot face fată bazele de recep
ție acestui ritm de recoltare ? Deo
camdată nu. intrucit pină acum ca
pacitatea de preluare a rămas in 
linii mari aceeași ca și_ anul trecut 
— adică de maximum 25 000 tone pe 
zL Din aceas'ă cauză perioada de 
recoltare se dublează. Sâ vedem ca 
determină această stare de lucruri și 
cum poate fi ea Înlăturată.

Baza de recepție a cerealelor Ni
colae Bălcescu are un deficit de ca
pacitate de peste 2 000 tone pe zi. 
fală de cantitatea ce se poate re
colta in unitățile agricole pe care le 
servește. Aceasta din cauza că toa*e  
instalațiile de transport. condițio
nare, uscare fi livrare au fost pro

iectate și realizate cu mult sub ce
rințele reale. Pentru a corela ritmul 
de recoltare cu c<T de preluare ar 
mai trebui încă două elevatoare. 4 
benzi transportoare. două buncăre 
de descărcare, două transportoare la 
stația auto. Aceeași situație întil- 
r.im Si la baza de recepție Ciocîrlia 
de Sus. Aici, prin instalarea a incă

dețeană, pentru atenuarea deficitului 
de preluare la bazele dc recepție 
se au in vedere unele măsuri cum 
ar fi : înființarea unor puncte vo
lante de cintărire și descărcare a 
produselor, programarea judicioasă 
a unităților agricole in funcție de 
posibilitățile de preluare a bazelor 
și altele.

Ancheta noastră in județul Constanța

4 elevatoare și mecanizarea lucră
rilor la magazii, capacitatea de pre
luare poate crește cu 1 400 tone pe 
zi fată de cea existentă. Cauze ase
mănătoare generează un deficit im
portant de capacitate de preluare și 
la celelalte baze construite in ulti
mii ani.

„La această situație s-a ajuns din 
cauză că nu a existat o corelare in
tre sporirea capacității mijloacelor 
de recoltare a cerealelor și capa
citatea de preluare a bazelor de re
cepție. deși aceasta s-ar fi putut re
aliza prin modernizarea și mecani
zarea bazelor" — explică tovarășul 
Stefan Emanoil. directorul întreprin
derii județene de valorificare a ce
realelor. Și această necorelare ge
nerează serioase dificultăți la recol
tarea cerealelor, duce la pierderi 
de producție. După cum relata tova
rășul Gheorghe Nica. director gene
ral adjunct la direcția agricolă ju-

Posibilitățile scăzute de prelu
are la bazele de recepție se 
datoresc dotării necorespunzâtoa- 
re cu utilaje tehnologice, incă 
de la construcția silozurilor și ma
gaziilor de cereale. După cum am 
aflat de la Centrala de valorificare 
a cerealelor șl producerea nutrețu
rilor combinate, pentru capacită
țile noi de depozitare a cerealelor 
care se vor construi incepind cu 
anul 1976, această chestiune va fi 
rezolvată prin mărirea corespunză
toare a investiției specifice. Proble
ma rămine insă deschisă, atit pentru 
spațiile de depozitare existente, cit 
și pentru cele care se vor realiza 
anul acesta și anul viitor. Iată de ce 
interesează in mod deosebit ceea ce 
trebuie făcut acum. înaintea în
ceperii campaniei de recoltare a 
cerealelor, pentru sporirea capacită
ții de preluare a produselor la ba
zele de recepție. Centrala de valo

rificare a cerealelor și producerea 
nutrețurilor combinate a stabilit un 
plan de măsuri pe linia dotării ba
zelor de recepție cu utilaje tehno
logice mobile — transportoare cu 
melc, benzi transportoare și altele 
— pentru mecanizarea lucrărilor, a- 
menajarea de buncăre la toate 
intrările de la magazii, construirea 
de planuri înclinate pentru descăr
carea rapidă a mașinilor etc. Pe a- 
ceastă cale, capacitatea de prelu
are poate crește cu circa 10 la sută 
față de anul trecut. Totuși, unele 
măsuri stabilite nu se realizează in 
cele mai bune condiții. Bunăoară, 
întreprinderea de valorificare a ce
realelor din județul Constanța a co
mandat la baza județeană de a- 
provizionare tehnico-materială a a- 
griculturii 25 de benzi transportoare 
de 15 m lungime, 4 benzi de 7,5 m 
lungime și 10 transportoare cu melc. 
Pină acum, însă, întreprinderea a 
primit numai 15 benzi transportoa
re. Pentru restul utilajelor coman
date, Direcția generală a aprovizio
nării tehnico-materiale a agricul
turii nu a incheiat incă contracte cu 
unitățile industriale furnizoare, pen
tru producerea lor.

In zilele, și așa puține, care au 
mai rămas pină la începerea recol
tării cerealelor păloase, concomi
tent cu repararea și pregătirea spa
țiilor de depozitare, este nevoie ca 
bazele de recepție să fie dotate cu 
utilajele tehnologice prevăzute, să 
se creeze toate condițiile materiale 
de care depinde preluarea produselor 
in ritm cu recoltarea.

Aurel PAPADIUC

(Urmare din pag. I)
In acest timp vor continua 
construcții noi pe Olt, pe 
Argeș, pe Someșul Cald, 
pe Sebeș, pe Lotru, pe 
Bistrița, in amonte de Bi- 
caz...

Cel care îmi dezvăluie 
toată această panoramă 
hidroenergetică, pe întin
derea a citeva decenii, 
poartă la reverul hainei 
un ecuson cu numărul 26 
și cu numele său întreg : 
ing. Dumitru Spiridon.

— Ce inseamnă 26 ?
—înseamnă numărul 

meu matricol. Și mai in
seamnă că am fost al 
26-lea angajat al I.S.P.H. 
Adică de la început. Adi
că sub ochii mei s-au fă
cut toate cite le-am spus.

Cu timpul, ceva nou a in
tervenit in munca proiec- 
tanților de la institutul de 
studii și proiectări hidro
energetice. Mergind pe 
cursul unei ape, ei îmbrăți
șează acum, in imaginație, 
Întreaga gama de folosințe 
posibile ale riulul sau pi- 
riului ce susură sub pri
virile lor. Cindva se gin- 
deau doar la hidrocentrale. 
Dar iată că au terminat a- 
cum un studiu vast cu pri
vire la navigabili za rea a- 
pelor interioare. Și, de 
exemplu, lucrind la pro
iectul amenajărilor hidro
energetice pe Șiret, ingi
nerul Valentin Clenc a a- 
vut mereu de descoperit că 
apele Șiretului ar mai pu
tea folosi nu numai la

producerea energiei elec
trice, nu numai la amena
jarea unui întins sistem 
de irigații, dar și la satis
facerea multor altor nevoi 
(alimentări cu apă potabi
lă și industrială, navigație, 
turism...). Și astfel, înce

cheiat activitatea să pot 
călători cu vaporul de la 
București la Bacău, tre- 
cind prin ecluze și canale, 
prin mijlocul unor cîmpii 
înverzite sub ploile arti
ficiale...

S-au ivit domenii noi în

Entuziaștii 
megawaților

tul cu încetul, Șiretul s-a 
metamorfozat pe hirtia de 
calc, pină la o totală 
schimbare la față, menită 
să dea locurilor pe care de 
mii de ani le scaldă o în
fățișare nouă, o bogăție 
nouă, o fertilitate greu de 
imaginat altădată.

— Este cel de-al patrulea 
proiect important la care 
lucrez — îmi spunea el. 
Peste cițiva ani voi ieși la 
pensie. Bilanțul vieții mele 
va fi atunci alcătuit din 
rezonanța cîtorva nume de 
ape la al căror destin nou 
am lucrat. Bistrița, Arge
șul, Dunărea și acum Și
retul. Tot ce imi visez este 
ca atunci cind voi fi în

activitatea hidrotehnicie
nilor noștri. La Porțile de 
Fier, de exemplu, necesi
tățile construirii, odată cu 
centrala electrică, a com
plexului de navigație au 
dat naștere unui atelier 
de proiectare pentru eclu
ze — primele lucrări de 
acest fel executate la noi. 
A fost doar un început. 
Liliana Marin, inginer pro
iectant, adjunct al șefu
lui atelierului ecluze și 
navigație, a lucrat, pînă 
în 1963, la proiecte ale 
centralelor pe canale de 
derivație pe Bistrița si pe 
Argeș. S-a specializat a- 
poi în ecluze. în bi
roul ei, pereții sint aco-

periți de mari planșe re- 
prezentind imaginile unor 
viitoare lucrări. Pentru că 
ecluze vor mai fi construi
te : pe Dunăre (la toate 
viitoarele . hidrocentrale), 
pe canalul Dunărc-Marea 
Neagră, pe riuri interi
oare, pe viitoare noi ca
nale de irigații și navi
gație...

— Mi-am ales această- 
profesie pur și simplu pen
tru a dovedi că și aici pot 
să lucreze femeile, și incă 
la un randament ridicat — 
declară, cu un suris, Li
liana Marin. Și se pare că 
mi-a reușit demonstrația...

Un proiectant mai tinăr, 
inginerul Ioan Birk (tinăr, 
dar are pină acum la acti
vul său proiecte pentru 
unele lucrări de derivații 
cum sint cele de la Argeș, 
Lotru, Someș, Sebeș, Cer-' 
na-Motru și Riul Mare — 
își dă și doctoratul în ase
menea lucrări) se simte 
foarte mindru, deși lucră
rile proiectate de el (in ge
neral tunele și alte con
strucții subterane) nu ră- 
min la vedere, ci îngropate 
In adincurile pămintului. 
Nu rămin la vedere, dar 
rămln.

Așa cum rămin lucrările 
gindite și proiectate de a- 
cesti entuziaști ai mega
waților : in zestrea de e- 
nergie mereu sporită a 
țării, in peisajul indus
trial mereu Îmbogățit pe 
pâminturlle de la Carpați 
și Dunăre.
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toți cetățenii țării. Am dori ș<i 
știm cum acționează miliția in 
această direcție ?

— Miliția este învestită cu atribuții 
multiple in sfera relațiilor juridice, a 
aplicării legilor țării. în întreaga lor 
activitate, cadrele miliției acționează 
cu fermitate pentru îndeplinirea în
tocmai a valoroaselor indicații date 
de conducerea partidului, personal 
de președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, comandantul nos
tru suprem, cu privire la respecta
rea neabătută a legilor țării de că
tre toți cetățenii și, in primul rind, 
de către cei care sint chemați să le 
aplice. Cadrele miliției, ca urmare a 
dezvoltării conștiinței lor politice și 
profesionale, manifestă exigență și 
fermitate față de cel care încalcă le
gile, dar. in același timp, și 
multă grijă ca nici un cetățean nevi
novat să nu aibă de suferit pe ne
drept. Aș dori să subliniez creșterea 
combativității cadrelor noastre față 
de cei care săvirșesc fapte antisociale, 
sporirea exigenței și autoexigenței a- 
cestora in aplicarea normelor legale 
și, in general, creșterea eficienței ac
tivității de prevenire și combatere a 
infracțiunilor și a altor încălcări ale 
normelor legale. In anul care a tre
cut, de pildă, prin organizarea unui 
însemnat număr de acțiuni și con
troale au fost prevenite ori descope
rite în fază incipientă numeroase 
fapte ilicite.

Fără îndoială mai sint încă unele 
aspecte negative — este drept, izo
late — de soluționare cu intirzierea 
unor sesizări ori reclamații, lipsă de 
fermitate In aplicarea măsurilor ce se 
impun împotriva celor care comit a- 
bateri, dar ceea ce caracterizează ac
tivitatea ofițerilor, subofițerilor și sa- 
lariaților civili din miliție este 
răspunderea cu care acționează pen
tru îndeplinirea ireproșabilă a mi
siunilor încredințate de partid și 
popor, pentru asigurarea respectării 
legilor dș .către, tqți, cetățenii și. în
deosebi de către ei înșiși.

* — Știm că una din preocupă
rile constante ale miliției este 
perfecționarea raportului opinie 
publică — ordine publică. Ce t-a 
realizat in această direcție ?

— Evident, pe măsură ce forța opi
niei publice acționează tot mai ferm, 
ordinea publică are foarte mult de 
ciștigat, spre binele întregii societăți. 
Conștienți de acest adevăr, de influ
ența pozitivă pe care o pot exercita 
cetățenii in privința asigurării liniștii 
publice, au fost Întreprinse numeroa
se acțiuni, pe un front mai larg, îm
potriva faptelor care contravin nor
melor de conviețuire socială.

Ca rezultat al vastei opere de 
educație desfășurate de partid, 
sprijinul acordat miliției de mase
le largi de cetățeni a crescut consi
derabil. Formele și metodele prin 
care cetățenii participă la asigura
rea, respectării legilor, la menține
rea ordinii publice sint multiple, in- 
cepind cu sesizări, propuneri, suges
tii și continuînd cu grupele de spri
jin ale miliției, activul voîUntar al 
conducătorilor auto, participarea 
gărzilor patriotice la unele acțiuni 
milițienești etc. Acordăm o deose
bită atenție cultivării la cadrele 
noastre a principiului potrivit căruia 
aparatul de stat este Ia dispoziția 
maselor și nu invers, educării cadre
lor noastre in spiritul receptivității 
și solicitudinii pe care trebuie să le 
manifeste față de cererile, reclama- 
țiile și propunerile cetățenilor. Fi-

în Capitală s-au încheiat joi lu
crările celei de-a VI-a Conferințe a 
comisiilor naționale pentru UNESCO 
din țările balcanice.

După cum se arată în raportul fi
nal, reprezentanții comisiilor națio
nale pentru UNESCO din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia. România șl Tur
cia, participante la conferință, au a- 
nalizat activitatea desfășurată in di
recția amplificării și diversificării 
relațiilor de colaborare intre aceste

Revista se deschide cu edito
rialele „Gloriosul drum al re
voluției și construcției noastre 
socialiste" și „Forța unității so
cialiste a poporului". In conti
nuare sint publicate articolele 
„Investițiile — factor dinamiza
tor al creșterii economice", de 
ION STANESCU ; „Orientări și 
priorități in comerțul exterior", 
de ION STOIAN ; „Dialectica 
dezvoltării conștiinței socialiste"., 
de FLORIN GEORGESCU, și 
„Cadru politic și juridic adecvat 
pentru o publicistică de valoare", 
de MIRCE\ MOARCAȘ. La ru
brica „DEZBATERI” sint insera
te intervențiile la discuția pe te
mele „Perfecționarea relațiilor 
sociale socialiste" și „Implicații 
soclal-economice ale revoluției 
științifico-tehnîce in capita
lismul postbelic" (II). Rubrica

Rom

tel 
rromolrrulari". Ed 

Sncislisl
Lanț don

umul cuprinde 26 de studii

i? științifice 
In perioada 

cforiu-

adaugă 
ci. în an

samblul progra
mului de dezvol
tare a industriei 
românești in anii 
construcției so
cialiste. partidul 
nostru a pus un 
»~ccnt deosebit 
pe industria chi

valorifice importante resurse de 
materii crime ale țârii. Or. dintre 
ramurile chimici, aceea a indus- 
iriilot organice apelează în spe
cial la resursele de petrol și gaz me
tan. chimizarea fiind modul cel mai 
rentabil de sporire 8 valorii aces
tor resurse naționale. Drept urmare, 
petrochimia s-a dezvoltat prioritar, 
ponderea ct reprezentând astăzi apro
ximativ jumătate din intreaga pro
ducție a industriei chimice.' In ca
drul actualului cincinal, chimia con
tinuă <ă ocupe un loc de prim ordin 
în dezvoltarea Industriei din țara 
noastră.

Spre a se face față sarcinilor de 
dezvoltare, in cadrul activității ge
nerale de cercetare științifică legată 
de aplicațiile industriale, o deosebită 
atenție s-a acordat și se acordă cer
cetării in domeniul chimiei, ca unul 
din sectoarele hotăritoarc ale pro
gresului tehnic modern. Sesizind ne
cesitatea de a dezvolta in România 
o industrie a polimerilor bazată cit 
mai mult pe cercetarea proprie, acad. 
Elena Ceaușescu a inițiat și desfă
șurat o activitate intensă in dome-

Buna organizare 
a studiului

politico-ideologic
(Urmare din pag. I) 

«iune revoluționară in reliefarea nou
lui. intransigență in combaterea de
ficiențelor. a manifestărilor vechiu
lui, a concepțiilor și atitudinilor îna
poiate.

In acest an a constituit un fapt 
poz:’.:v accentuarea caracterului con
cret al studiului ideologic. în cele 
mai multe cursuri a fost vizibil e- 
fortul de a evita abuzul de genera
lități și abstracțiuni, de a trata nro- 
blemele teoretice in strinsă legătură 
cu realitățile ce confruntă zi de zi 
fiecare colectiv, cu sarcinile care-i 
revin in înfăptuirea politicii parti
dului. Unele cabinete de științe so
ciale din întreprinderi, de la sate au- 
adus in această privință o contribu
ție prețioasă, punind Ia lndemina 
propagandiștilor o documentație in
teresantă cu privire la stadiul înde
plinirii sarcinilor in unitatea respec
tivă. la căile de acțiune pentru îm
bunătățirea activității în viitor.

Uneori insă dezbaterile din cadrul 
eursunlor. Îndeosebi cele de studie
re a problemelor economice, au alu
necat intr-un practicism ingust. in 
tehnicism. Or. invăfâmintul de par
tid nu poate fi confundat cu consfă
tuirile de producție. Ancorarea pro
pagandei de partid in terenul reali
tăților concrete va trebui să urmă
rească reliefarea puternică, cu aju
torul faptelor de viață, a probleme
lor fundamentale ale producției, in 
lumina principiilor politicii economi
ce a partidului. Esențial este de a 
face pe deplin clară pentru fiecare 
corelația indisolubilă dintre realiza
rea exemplară a sarcinilor de plan și 
progresul multilateral al societății 
noastre, ridicarea nivelului de trai, 
de a-i înarma pe toți cel ce mun
cesc pentru a acționa cit mai eficient 
in direcția folosirii depline a capaci
tăților de producție, reducerii consu
murilor de materii prime, materiale, 
energie. introducerea unui regim 
strict de economii in toate sectoa
rele.

Alături de problematica politică și 
economică, in acest an a format o- 
bieclul unei atenții deosebite in in- 
vățămfntul de partid problematica e- 
tică. propagarea largă a principiilor 
$i normelor eticii și echității socialis
te. in scopul statornicirii lor in toate 
sferele vieții sociale. In această pri
vință a fost acumulată o experiență 
prețioasă, care va trebui valorificată 
in viitor. Faptele arată că dezbate
rile pe aceste teme trezesc un puter
nic interes si au ecou in conștiințe 
in măsura in care raportează princi
piile etice la activitatea fiecărui co
lectiv. la fapte reale de viață cunos
cute bine de cursanți, popularizează 
exemplele înaintate, iau poziție fer
mă Împotriva atitudinilor înapoiate 
in producție, in societate, in familie, 
a oricăror Încălcări ale principiilor 
moralei socialiste.

Acum, la încheierea anului de stu
diu, este desigur util ca organizații
le de partid să analizeze activitatea 
desfășurată atit sub aspectele ei po
zitive. eit si negative, să ia toate 
măsurile pentru ca in viitor studiul 
ideologic să se desfășoare și mai 
eficient. închiderea anului de studiu 
nu înseamnă nicidecum instaurarea 
„vacanței" în ridicarea nivelu
lui de pregătire teoretică a mem
brilor de partid, organizațiile de 
partid avind la indemină multiple 
mijloace pentru a desfășura in conti
nuare o vie activitate propagandis
tică — ceea ce este cu atit mai ne
cesar ținindu-se seama de multitu
dinea evenimentelor politice din ul
timul timp, ca și de marile eveni
mente ce se apropie.

După cum se știe, la plenara C.C. 
al P.C.R. si sesiunea din martie a 
Marii Adunări Naționale, la recente
le consfătuiri pe țară cu lucrătorii 

mul sintezei șl caracterizării poli
merilor sau materialelor auxiliare.

Meritul incontestabil r1 volumului 
recent apărut constâ In aceea c*  

n rezultatele ccrce- 
in cel mai impor- 
petrochimiet — și 
de compuși macro- 

icri) plccind de la 
■c; aceste rezultate 

contribuție valoroasă 
industriei chimice pr 
i proprii. Compușii 

macromoloculari sint fie plastici (de 
tipul policlorurli de vinii), fie elas- 

.tomori (do tipul cauciucului natural 
sau sintetic), în componența maselor
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plastice, pe lingă polimeri intră și 
matei iale auxiliare cu rol de stabili
zatori (antioxidanți. inhibitori), colo- 
rnnți sau plastifianți.

Toate aceste aspecte sint tratate 
in volumul pe care il prezentăm. 
Prima parte a volumului conține in- 
-estigații ce se referă la procedee de 
purificare a monomerilor și solven
telor folosiți in reacții de polimeri- 
zarc. Pentru obținerea cauciucurilor 
sintetice se folosesc drept monomeri 
in special butadiena și izoprenul, 
pentru care s-au studiat și elaborat 
metode de purificare avansată.

A doua și cea mai amplă grupă 
de lucrări angajează procedee de 
sinteză a polimerilor, un număr de 
12 studii referindu-se la poli
merizarea stereospecificâ (aran
jarea intr-o anumită ordine spa
țială a monomerilor), care, după 
cum se știe, este cel mai important 
domeniu in chimia macromoleculară. 
ducind la obținerea de produse și 
procedee completamente noi. Des
coperirea unor catalizatori care diri
jează procesul de polimcrizarc a fost 
unul din evenimentele de seamă din 

din aparatul de stat și din comerțul 
exterior și la Congresul Frontului U- 
nitățil Socialiste au fost abordate 
probleme de cea mai mare însem
nătate privind dezvoltarea economi- 
co-socială a țârii in etapa actuală, 
întărirea rolului conducător al parti- 

'dului, perfecționarea activității sta
tului. a organizațiilor obștești, con
solidarea coeziunii tuturor forțelor 
politice si sociale ale societății noas
tre. adincirea democrației socialiste 
etc. In cuvintările rostite cu aceste 
prilejuri de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au fost enunțate, in legă
tură cu problemele amintite, o mare 
bogăție de idei, concluzii de înaltă 
valoare teoretică și practică. Săptă
mânile și lunile următoare vor fi 
marcate de aniversarea a trei dece
nii de la eliberarea patriei și Con
gresul al XI-lea al partidului, care 
vor prilejui atit un bilanț al marilor 
noastre cuceriri revoluționare, cit și 
o proiecție clară a căilor dezvoltării 
viitoare a societății noastre.

In ateste împrejurări, propaganda 
de partid va trebui să reacționeze 
prompt și iot mai eficient pentru a 
pane cit mai din plin in valoare bo
găția de idei a noilor documente de 
partid, a fructifica intreaga lor forță 
educativă, a scoate in relief sensul 
și finalitatea hotâririlor și măsurilor 
adop.ate de partid, a ajuta la înțele
gerea temeinică a esenței politicii lui 
interne și externe.

în acest scop, deosebit de utilă se 
dovedește propaganda prin conferin
țe. Stabilirea pe timpul verii a unui 
program consistent de prelegeri asi
gură informarea politică de actuali
tate a tuturor oamenilor muncii, ți
nerea lor la curent cu tot ceea ce sur
vine in viata politică internă și inter
națională. Constituie un fapt pozitiv 
preocuparea unor comitete județene, 
municipale și orășenești de a-$i fi 
constituit și pregătit grupuri de lec
tori, care să poată face față oricăror 
solicitări ale activității politico-edu
cative.

Un rol esențial in menținerea pul
sului activității politico-educative 
după încheierea anului de studiu i- 
deologic revine adunărilor generale 
de partid. In lunile următoare, orga
nizațiile de partid vor trebui să in
cludă in ordinea de zi a adunărilor 
deschise dezbaterea unor probleme 
cu caracter ideologic de mare actua
litate. raportindu-le la sarcinile lor 
specifice, la ceea ce au de făcut pen
tru a asigura înfăptuirea politicii par
tidului.

Firește că pentru fiecare membru 
de partid este o obligație să conti
nue studiul individual. A fi comu
nist presupune o preocupare continuă 
pentru perfecționarea pregătirii po- 
litico-ideologice. pentru lărgirea ori
zontului spiritual, pentru însușirea a 
tot ce este mai înaintat in epocă.

In această etapă de intensă activi
tate politică, un rol sporit au cabi
netele de științe sociale. Concomi
tent cu furnizarea materialului do
cumentar necesar oamenilor muncii 
pentru aprofundarea unor probleme, 
ele au datoria să organizeze, in zile 
și la ore din timp anunțate, consul
tații și răspunsuri la Întrebări. Mal 
mult chiar, este necesar ca factorii 
responsabili de buna funcționare a 
cabinetelor de științe 6ociale să son
deze direct, in mijlocul colectivelor 
de muncă, acele probleme care sus
cită lămuriri, explicații.

Importanța sarcinilor care stau în 
această perioadă In fața propagandei 
de partid impune membrilor birou
rilor comitetelor județene, municipa
le $1 orășenești de partid, tuturor ac
tiviștilor să participe nemijlocit la 
activitatea ideologică-educativâ. asi- 
gurind ca ea să se desfășoare cu de
plin succes. să marcheze noi progre
se in ridicarea nivelului de pregătire 
al comuniștilor, al maselor largi de 
oameni al muucii. 

corectarea chimică a ultimelor dece
rni. iar autorii K. Ziegler șl G. Natta 
au primit premiul Nnbel pentru con
tribuția lor in cataliza stcr«*oregulatA.  
Folosirea acestei descoperiri in teh
nica curentă ridică o serie de pro
bleme dificile. Pentru soluționarea 
unor atari dificultăți a fost dedicată 
o parte considerabilă a activității 
Institutului centra) de -cercetări 
chimice, condus de acad. Elena 
Ceaușescu. Ca urmare a eforturilor 
organizatorice și dr cercetare, au fost 
posibile trecerea Intr-un ritm raold 
a rezultatelor In producția Indus
trială chimică și elaborarea unor pro
cese tehnologice caro leagă strins 

cercetarea cu proiectarea. Astfel, s-au 
studiat cu rezultate foarte bune dife
riți catalizatori pentru polimerizarea 
stereospecificâ a unor diene (buta- 
diena $1 izoprenul), precum și pen
tru copoii meri za rea acestora, respec
tiv copolimerietilcnă-propilenă.

O altă grupă din lucrările cuprinse 
in volum se referă la procedee folo
site pentru copolimcrizarea in emul
sie a butadienei cu alfa-metilstire- 
nul. Acest copolimer stă la baza cau
ciucului sintetic românesc CAROM. 
Lucrările originale efectuate in acest 
domeniu — pentru care au fost ob
ținute brevete in țară și străinătate 
— prezintă interes atit pentru pro
ducția actuală, cit și pentru cea de 
viitor : o parte din elastomerii stu- 
diafi (de exemplu poliizoprenul), cu 
proprietăți superioare, înlocuitori de 
cauciuc natural, vor fi realizați in 
Industria chimică românească, ală
turi de cauciucul butadien-stirenic 
CAROM, lărgind astfel gama de 
cauciucuri sintetice produse in țară 
și crescind considerabil aportul cer
cetării la dezvoltarea industriei an
velopelor și a articolelor tehnice.

Vacanța de vară a elevi
lor va debuta prin festivi
tățile prilejuite de „Ziua 
pionierilor" — sărbătoare ce 
marchează, In acest an. și 
împlinirea unui sfert de 
veac de existență a orga
nizației purtătorilor crava
telor roșii cu tricolor. Va 
urma, in cele trei luni ale 
„vacanței mari". — intre 
16 iunie și 15 septembrie 
inclusiv — un amplu pro
gram de manifestări edu
cative. cultural-sportive, 
dedicate marilor evenimen
te politice ale anului 1974 : 
a XXX-a aniversare a eli
berării patriei și Congresul 
al Xl-lea ai Partidului Co
munist Român. Din acest 
bogat program spicuim 
citeva acțiuni mai semni
ficative.

Odihna $1 recreația în aer 
liber, cunoașterea frumuse
ților și bogățiilor patriei, a 
marilor construcții ale so
cialismului. a locurilor isto
rice evocatoare ale luptei 
poporului — obiective de 
prim ordin ale acestei va
canțe — vor fi înlesnite 
prin participarea unui mare 
număr de elevi — circa 
431 000 — la tabere de odih
nă de 14, 10 și 7 zile, la 
expedițiile „Cutezătorii", la 
tabere de instruire a acti
vului U.T.C. și pionieresc, 
la excursii și drumeții etc., 
organizate in cele mai pito
rești zone ale țării, la mun
te și la mare. La acest ca
pitol consemnăm și o „pre
mieră" : pentru prima oară 
sint inițiate taberele de 
odihnă de 10 zile, precum 
și tabere cu program spe
cial — de parașutism, pla
norism, zbor cu motor — 
în cadrul acțiunilor de 
pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei.

Două momente repre
zentative din vacanța pio
nierească le vor consti
tui „Marșul victoriei", ac
țiune sportivă consacrată 
aniversării organizației pio
nierilor. și al 3-lea Forum 
național al pionierilor, la 
Cimpulung Moldovenesc. 
Menționăm in continuare 
larga inițiativă din majori
tatea județelor țării pentru 
organizarea unor interesan
te și diverse modalități de

tv
PROGRAMUL I

16,00 — 17,00 Teleșcoalâ.
17.30 Emisiune in limba germană.
19,00 Tragerea Loto.
19.10 Imagini din Anglia.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 România — Anul XXX — Re

vistă soclal-polltică TV. 

Casa de culture din Baia Mare foto ; E. Dichiseanu

Merită subliniată tratarea matema
tică a cineticii acestui proces și fo
losirea unul mercaptan drept Agent 
de transfer pentru reglarea masei 
moleculare, deci a calității polime
rului.

Un alt domeniu spre care s-au în
dreptat preocupările acad. Elena 
Ceaușescu a fost inspirat de evoluția 
rapidă a producției do policlorură de 
vinii, precum și de diversificarea 
fabricatelor — producție care imnuno 
dr volt a rea concomitentă a plasti- 
fianților, materiale auxiliare care 
intră in componența maselor plastice. 
Pentru realizarea de produse din po- 
liclorurâ do vinii 1 cu proprietăți su

perioare au tost 
sintetizați plasti- 
fianți macromo- 
lec ulai.. Pfti u .i a 
treia a acestui 
volum conține lu
crări in care se 
sintetizează plas- 
tifianli macro- 
molcculari folo
siți la condiționa
rea policlorurll 
de vinii, respec
tiv compuși din 
clasa poliestcri- 
lor.

Ultima parte a 
volumului cuprin
de aspecte pri
vitoare la carac
teristicile structu
rale ale polimeri
lor și metode de 
caracterizare a a- 
cestora. Se des
criu metode de 

distribuției maselordeterminare a 
moleculare la polimeri și copolimcri, 
metode de determinare a cristalini- 
tătii si a altor parametri fizico-chi- 
mici.

Desigur, această succintă prezen
tare a conținutului volumului se re
feră numai la citeva contribuții ale 
autoarei și reține procedeele tehno
logice originale de sinteză, analiză 
si caracterizare a polimerilor. Nenu
măratele utilizări ale acestor poli
meri in industrie și in viata de toate 
zilele fac din chimie unul din pivoții 
dezvoltării industriale a țării noastre.

Apariția volumului prezintă o 
mare importanță pentru viața noas
tră științifică. Prestigiul de care se 
bucură atit in tară cit și peste hotare 
cercetările științifice întreprinse de 
acad. Elena Ceaușescu și colectivul 
pe care il conduce sporește prin lu
crarea de sinteză recent apărută, lu
crare care merită prețuire pentru 
remarcabila contribuție adusă la pro
gresul chimiei românești.

Acad. Cristofor 
S1MIONESCU

desfășurare a vacanței pe 
plan local ; astfel, printre 
altele, vor fi amenajate 
pentru pionieri și școlari 
67 sate de vacanță, cu 4 416 
locuri pe serie. 145 tabere 
in corturi, cu 7 338 locuri 
pe serie. 11 tabere de o- 
dihnă, cu 1 240 de partici- 
panți, care vor avea in pro
gramul de vacanță și cu

VACANȚA
ELEVILOR
o 16 iunie - 15 septembrie : „vacanța 

mare"
• Un amplu program de manifestări 

educative, culturale, sportive
® Aproape o jumătate de milion de 

elevi în tabere șl excursii
• Participare entuziastă a tineretului 

școlar la acțiuni de muncă patrio
tică

• intîlniri și competiții cu elevi din 
alte țâri ale lumii

legerea unor plante medi
cinale.

Vacanța în aer liber va 
însemna, de asemenea, îm
pletirea odihnei și recrea
ției cu munca de utilitate 
cetățenească, prin partici
parea unui impresionant 
număr de elevi la acțiuni 
de muncă patriotică pen
tru realizarea construcții
lor școlare, a internatelor 
și cantinelor prevăzute in 
planul de investiții, între
ținerea și înfrumusețarea 
taberelor, a bazelor spor
tive, a terenurilor de joc 
ale școlilor și localităților. 
Elevii vor participa, de a- 
semenea, ia acțiuni de

muncă în întreprinderi In
dustriale si agricole, coo
perative agricole de pro
ducție. pe șantierele na
ționale și locale ale tinere
tului.

Și calendarul manifestă
rilor artistice și culturale 
ale tineretului școlar este 
bogat in evenimente. A 
treia ediție a festivalului

„Litoral ’74" va reuni, in 
perioada 28 iulie—6 august, 
peste 3 000 de pionieri și 
elevi, membri ai formații
lor cultural-artistice lau
reate ale concursurilor șco
lare. Expoziția de foto
grafii a elevilor cu tema 
„Sub flamura partidului, 
creștem odată cu țara", 
va fi deschisă între 15 iu
lie—5 august la Bucu
rești. Olimpiada internațio
nală de chimie, ce se va 
desfășura la București, in
tre 1—15 iulie, va reuni la 
startul competiției elevi din 
23 de țări. De altfel, in lu
nile vacanței, elevii noștri 
vor avea și alte numeroase

20.35 „Glasul Inimii" — muzică 
ușoară.

20,55 Film artistic : „Zece zile con
cediu fărâ plată" — produc
ție a studiourilor bulgare.

22,15 24 de ore.
PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17.35 Avanpremieră.
17,40 Film pentru copil : „Sindbad 

marinarul" — producție a 
studiourilor japoneze.

19,00 Muzică populară.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.

Manifestări 
științifice

între .3 și 6 Iunie s-a desfășurat, In 
Capitală, in organizarea Academiei 
de științe sociale și politice, un co- 
locv iu româno-amerlcan consacrat 
problemelor colaborării și c<x>perAril 
economic»' și tohnlco-științifice din
tre cele doua țări.

Lucrările colocviului au prilejuit 
Un fructuos schimb de vederi intre 
economiștii români și americani, o 
amplă dezbatere a unor probleme 
referitoare la rolul societăților mixte 
și altor forme de cooperare in dez
voltarea colaborării economico, pre
cum Șl o serie do aspecte ale conlu
crării tehnico-științifice și in dome
niul turismului.

★
Metodele do calcul privind analiza 

șl supravegherea sistemelor energe
tico au constituit obiectul dezbate
rilor seminarului româno-amerlcan, 
ale cărui lucrări au luat sfirșit joi la 
București.

Abordarea in cadrul discuțiilor a 
unor probleme de actualitate, cum 
sint planificarea și economicitatea 
sistemelor energetice, regimul și si
guranța lor de funcționare, a permis 
specialiștilor din cele două țări o 
mai bună cunoaștere a realizărilor 
proprii in aceste domenii,*  eviden
țierea unor teme care vor sta la 
baza unor proiecte comune de cer
cetare. S-a desprins, do asemenea, 
necesitatea continuării și adineirii 
contactelor dintre oamenii de știin
ță români și americani, inclusiv or
ganizarea unui nou somlnar pe o 
temă asemănătoare.

*
începind de joi, Bucurcștiul găz

duiește expoziția internațională „Ae- 
rotehnica ’74". La această manifes
tare. organizată dă întreprinderea de 
tirguri și expoziții din Capitală, in 
colaboraro cu firma vest-germană 
„Glahe International" din Kdln, 
participă, in afara întreprinderii ro
mânești de specialitate — „Tehno- 
importexport" — 44 de firme din 
Anglia, Elveția, Franța, Republica 
Federală Germania, Polonia, S.U.A. 
și Suedia, care prin exponate și ma
chete prezintă cele mai noi realizări 
aeronautice.

Expoziția va fi deschisă intre 6 și 
12 iunie. In acest timp, la Complexul 
expozițional din Piața Scinteii, care 
găzduiește manifestarea, vor fi or
ganizate simpozioane tehnice și con
ferințe de specialitate. De asemenea, 
pe aeroportul Băneasa vor avea loc 
demonstrații de zbor. (Agerpres) 

prilejuri să se întilnească 
cu colegi din alte țări ale 
lumii. Tabăra de la Năvo
dari va găzdui, intre 14—27 
iulie și 29 iulie—11 august, 
elevi din țările socialiste, 
precum și din Anglia, 
Franța, R. F. Germania, 
Austria etc. La rindul lor, 
elevi români vor participa 
la Olimpiada internațională 
de fizică (1—15 iulie) in 
R. P. Polonă, Olimpiada 
internațională de matema
tică (1—15 iulie) in R. D. 
Germană, la Festivalul in
ternațional al orchestrelor 
de suflat (3—8 iulie) în 

'R. S. Cehoslovacă, la Expo
ziția de artă plastică de la 
Novi Sad, R.S.F. Iugoslavia 
(19—26 august), organizată 
de Comitetul regional 
I.N.S.E.A. pentru Europa, 
Orientul Apropiat și Afri
ca, la Festivalul de artă 
pentru tineret de la Glas
gow — Anglia (14—24 iu
nie), la cel de-al treilea 
festival internațional ..Tine
retul și muzica" ■ de la 
Viena (11—19 iulie).

Din programul vacanței 
nu vor lipsi specta
cole de teatru, filme artis
tice și documentare, audi
ții muzicale, diferite ac
țiuni in tabere locale și 
cluburi școlare și pionie
rești, spartachiade și între
ceri sportive, organizarea 
unor centre de inițiere și 
practicare a unor jocuri și 
competiții (la atletism, vo
lei, handbal, baschet, fot
bal, tenis ș.a.), tabere de 
pregătire sportivă etc.

Tineretul școlar se va 
bucura din plin, in această 
vară, de condiții optime 
de recreație. Principalii or
ganizatori ai vacanței — 
Ministerul Educației și 
Invățămintului, Consiliul 
Național al Organizației 
Pionierilor, C.C. al U.T.C., 
U.G.S.R., Ministerul Sănă
tății — cu concursul larg 
al unor foruri și instituții 
centrale și locale, cu con
tribuția părinților — au luat 
toate măsurile ca vacanța 
să însemne pentru elevi cu 
adevărat pdihnă și sănă
tate.

Florlca DINULESCU

20,00 Pagini de mare popularitate 
din literatura liedului.

20.30 O viață pentru o idee : Ale
xandru Borza.

21,00-Fantezii coregrafice.
21,15 Bucureștiul azi. Emisiunea, 

prilejuită de Împlinirea unul 
an de la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 18-19 iunie 1973, 
va Înfățișa multilateral dez
voltarea invățămintului în 
Capitală în anul ’30 de la eli
berare.

21.30 Biblioteca pentru toți : Ion 
Plllat.

22,10 „3 + ...muzică ușoară".

Solemnitatea înmînarn 
unor înalte distincții

Joi dimineața a avut loc la Con
siliul de Stat solemnitatea inmină- 
ril de înalte distincții conferite prin 
decret prezidențial unor generali, 
ofițeri, subofițeri și angajați civili 
din Ministerul de Interne pentru 
activitatea Îndelungată desfășurată 
In rindurile miliției și pentru con
tribuția adusă la apărarea ordinii 
de drept și a legalității socialiste, 
cu prilejul împlinirii a 25 de ani do 
la crearea organelor miliției.

în numele C.C. al P.C.R.. Consi
liului de Stat, personal al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, celor decorați 
le-au fost adresate calde felicitări 
de tovarășul Emil Bodnaras. vice
președinte al Consiliului de Stat, 
care a relevat contribuția adusă do 
organele de miliție la apărarea cu-

MIL
(Urmare din pag. I) 

Încheierea lucrărilor Conferinței comisiilor naționale 
pentru UNESCO din țările balcanice

A apărut „ERA SOCIALISTĂ**  nr. 11/1974

ceririlor revoluționare ale oamenllof 
muncii, a avutului obștesc, prin în
deplinirea cu devotament si abnega
ție a sarcinii încredințate de partid.

Din partea celor decorați au ex
primat vii mulțumiri pentru Înaltele 
distincții acordate general-malor Jean 
Moldoveanu. adjunct al ministrului 
de interne, șef al Inspectoratului 
General al Miliției, gcnernltll-mmor 
Marin Vilceanu si colonelul Valerlu 
Buze a.

La festivitate au luat parte tova
rășii Constantin Stătescu. secretarul 
Consiliului de Stat, Emil Bobu. mi
nistrul de interne. general-colonel 
Ion Coman. șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. prim-adjuncțl si adjunct» 
ministrului de interne, generali fi 

rește, va trebui să perseverăm în a- 
ceastfi direcție Intrucit apreciez că 
posibilitățile de a contribui la dez
voltarea unei opinii, publice mal 
ferme față de cel care încalcă nor
mele de conviețuire socială nu sint 
epuizate.

Un pas important consider că s-a 
făcut in această privință printr-o 
conlucrare mal eficientă cu repre
zentanții presei centrale și locale, 
ai radioului, televiziunii, cinemato
grafiei, cu scriitori, relații care în 
ultimul timp au contribuit mal mult 
la formarea și dezvoltarea unei o- 
pinit publice tot mal intransigente' 
față de cei care Încalcă ordinea pu
blică.

în același sens aș putea aminti 
participarea cadrelor de miliție La 
activitatea unor colective de influ
ențare obștească — „staturile ome
niei" — constituite de unele organe 
locale de partid și de stat. Efecte 
pozitive au și discuțiile organizate la 
locul de muncă al celor care au sâ- 
virșlt unele infracțiuni, ca și gazete
le de stradă, unde sint combătute 
faptele nedemne comise de indivizi 
certați cu legea.

— Cit de ușoară, cit de grea 
este profesiunea oamenilor in 
uniformă albastră ?

— Prin specificul și complexitatea 
el, munca de miliție nu este deloc 
ușoară. De altfel, nu întimplător, ce
lor care iși asumă răspunderea dea 
munci in acest domeniu al vieții so
ciale li se pretind o seamă de ca
lități. îndeosebi moral-politice : de
votament, curaj, pasiune, corectitu
dine, discernămint. în lupta pentru 
apărarea cuceririlor revoluționare, a 
vieții și demnității oamenilor, a a- 
vutului zobștesc și a celui personal, 
mulți muncitori, țărani și intelectu
ali care au Îmbrăcat uniforma al
bastră au mers pînă Ja jertfa su
premă în îndeplinirea misiunilor în
credințate de partid și popor. In 
cartea de aur a miliției noastre se 
află înscrise numele a numeroși ofi
țeri și subofițeri căzuți..eroic la da
torie in cei 25 de ani de muncă și 
de luptă pentru apărarea intereselor 
poporului.

De fapt, activitatea cotidiană a or
ganelor de miliție necesită o dăruire 
permanentă, multă perseverență, tru
dă și stăplnire de sine in îndeplini
rea sarcinilor și misiunilor încredin
țate. Se știe că munca de miliție im
pune o serie de rigori pentru res
pectarea cărora este nevoie de mul
tă voință, dirzenie, hotărire. Bine
înțeles că aceste calități se formea
ză șl se dezvoltă în procesul de pre
gătire multilaterală a cadrelor de 
miliție.

Ca urmare a sarcinilor trasate de 
conducerea partidului și statului, a 
indicațiilor date personal de secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, coman
dantul nostru suprem, există în pre
zent nu numai o preocupare susținu
tă și condiții optime pentru dezvol
tarea unor asemenea calități, ci și un 
program complex de pregătire politi- 
co-ideologică, juridică de specialitate 
șl militară, ceea ce asigură dezvol
tarea continuă a conștiinței socialiste 
a cadrelor noastre, lărgirea orizon
tului lor de cunoaștere, întărirea 
ordinii și disciplinei, astfel incit fie
care ofițer, subofițer și salariat civil 
din miliție să-și poată îndeplini ire
proșabil misiunile încredințate, să 
fie demn de răspunderea asumată.

Interviu consemnat dș 
Iile TANASACHE

țări în domeniile educației, științei 
și culturii. Au fost adoptate, tot
odată, o serie de recomandări me
nite să sporească, in. viitor, aportul 
comisiilor naționale la dezvoltarea 
cooperării cultural-științifice dintre 
țările din această zonă, la promova
rea înțelegerii, la întărirea legătu
rilor multilaterale dintre popoarele 
respective, a cauzei păcii in regiu
nea Balcanilor.

(Agerpres)

„PAGINI DE ISTORIE" cuprin
de articolele „Craiul munților", 
de DAN BERINDEI, și „Forme 
de acțiune revoluționară în pe
rioada 1944—1947", de V. LIVEA- 
NU. Articolul „Responsabilita
tea actului critic", de NICOLAE 
BALOTA, formează conținutul 
rubricii „CREAȚIA LITERAR- 
ARTISTICA". La rubrica „CU
RENTE ȘI IDEI- este inserat 
articolul „Statul suveran șl drep
tul internațional", de EDWIN 
GLASER. In cadrul rubricii 
„VIAȚA INTERNAȚIONALA" 
este publicat articolul „Obiective 
actuale ale revoluției algeriene", 
de HOUARI BOUMEDIENE.

în continuare, revista cuprinde 
rubricile „CĂRȚI Șl SEMNIFI
CAȚII- șl „REVISTA REVIS
TELOR".
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Excelenței Sale domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

VS mulțumesc foarte călduros pentru amabilul mesaj pe care 
Excelența Voastră a binevoit să ml-1 trimitâ cu ocazia asumării funcției 
de președinte a) Republicii Portugalia și pentru urările de succes adre
sate poporului portughez.

ANTONIO DE SPINOLA
Președintele Republicii Portugalia

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al guvernului, to

varășul Manea Mâneam. a primit, 
joi după-amiază, pe TAdeusz Skwlr- 
zvnskl. ministrul silviculturii sl In
dustriei lemnului din R.P. Polonă, 
care face o vizită in țara noastră.

în cadrul convorbirii, care a avut 
Joc cu acest prilej, au fost discutate 
unele Aspecte referitoare la dezvol
tarea in continuare a colaborării ro-

mâno-polonnze in domeniul silvicul
turii ?i industriei lemnului.

La primire, desfășurată Intr-o at
mosferă cordială, tovărășească, a 
participat Vasile Patilineț. ministrul 
economiei forestiere șl materialelor 
do construcție. A fost prezent Wla- 
dislaw Wojtasik, ambasadorul R.P. 
Polone la București.

Cronica zilei

ÎNTOARCEREA DIN FINLANDA
A REPREZENTANTULUI P. C. R.

Tovarășul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar al C C al PC.R.. care, la invita- 
l a P C Finlandez, a participa: la 
festivitățile prilejuite de cea dc-a 
XXX-a aniversare a ieșirii din ilega- 
1 tat<? a partidului, s-a inapoiBt, joi 
după-amiază, in Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. se 
aflau tovarășii Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
'■•'Crctar al C.C. al P.C.R.. Ion Circci, 
membru al C.C. al P.C.R.

în aceeași zi a sosit de la Helsinki 
tovarășul Ludovic Fazekas, membru 
al C C. al F.C.R.. președintele Con

siliului județean Harghita al Frontu
lui Unității Socialiste, care, la Invi
tația Uniunii Democratice a Poporu- 
1 >i Finlandez (S.K.D.L.). a participat 
l.i festivitățile ocazionate de cea de-a 
XXX-a aniversare a creării acestei 
organizații.

*
La plecarea din Capitala Finlandei, 

oaspeții români au fost salutați de 
Olavi Hanninen. vicepreședinte al 
P.C. Finlandez, și de Ele Alcnius, 
președintele S.K.D.L.

A fost prezent Constantin Vlad, 
ambasadorul României la Helsinki.

(Agerpres)

Vizita delegației Radioteleviziunii japoneze
I.a invitația conducerii Radiotc’e- 

-i,.unn române, se află in vizită in 
țara noastră o delegație a Rad.ote- 
leriziunil japoneze N.H.K.. condusă 
de președintele acestei organizații, 
Kichiro Ono.

Cu acest prilej a fost semnată o 
nouă înțelegere de colaborare intre 
cele două radiotelevizlunL

în timpul vizitei, delegația Radio- 
tdeviziunil japoneze a fost primită 
de tovarășul Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.. pre- 
s dintele Consiliului Național al Ra
dioteleviziunii. La intilnirc a parti
cipat Kanazawa Masao, ambasadorul 
Japoniei la București.

RECEPIIE CU PRILEJUI ZILEI NAȚIONALE A SUEDIEI
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Suediei, ambasadorul acestei țări la 
București. Curt Leijon, a oferit joi 
o recepție.

Au participat membri ai guvernu
lui, personalități ale vieții științifi

ce și culturale, alte persoane ofi
ciale.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic. 

(Agerpres)

Plecarea ministrului învățămintului superior 
și cercetării științifice din Algeria

Ministrul învățămintului superior 
și cercetării științifice din Algeria, 
M. S. Benyahia, care, la invitația mi
nistrului educației și invâțămîntulul 
al Republicii Socialiste România, a 
făcut o vizită in țara noastră, a pă
răsit. joi dimineața. Capitala, indrep- 
tindu-SQ spre patrie.

Ia plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, viceprim- 
mlnistru al guvernului Republicii 
Socialiste România, ministrul educa
ției și învățămintului.

A fost de față ambasadorul Alge
riei la București, Larabi Demaghla- 
trous.

In timpul șederii în țara noastră, 
ministrul nigerian a vizitat Institutul 
politehnic și Universitatea București, 
Stațiunea experimentală Fundulea, 
Institutul agronomic și Institutul de 
fizică atomică.

★

Exprimîndu-și satisfacția față de 
rezultatele vizitei sale in țara 
noastră, ministrul algerian a decla
rat. înainte de plecare, in cadrul unei 
conferințe de presă, că ele se inscriu

pe linia evoluției ascendente a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și popoare, in 
spiritul celor convenite cu prilejul 
Intilnirilor și convorbirilor dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Ilouari Boumcdione.

Oaspetele și-a manifestat gratitu
dinea pentru faptul că a fost primit 
de șeful statului român și a relevat 
că discuțiile purtate cu acest prilej, 
precum și convorbirile pe care lc-a 
avut cu membri ai guvernului român, 
înțelegerile la care s-a ajuns vor 
contribui la lărgirea in continuare a 
conlucrării dintre cele două țări, mai 
ales in domeniile învățămintului și 
cercetării' științifice. Ministrul alge
rian a apreciat in mod deosebit Înalta 
calificare și competență a specialiști
lor români care lucrează in țara sa 
și aduc o contribuție valoroasă la 
formarea cadrelor necesare, la dez
voltarea unor sectoare ale economiei 
algeriene. Oaspetele a ținut să sub
linieze in încheiere că a fost impre
sionat de căldura, ospitalitatea, de 
caracterul deschis și apropiat al po
porului român.

(Agerpres)

Președintele Curții Internaționale 
de Justiție do la Haga, Manfred 
Lachs, care face o vizită In țara 
noastră, a avut, in cursul zilei de 
ioi, întrevederi cu ministrul afaceri
lor externe, George Macovescu, și cu 
ministrul justiției. Teodor Vâsîliu. în 
cursul întrevederilor au fost discutate 
probleme referitoare la eforturile ce 
se întreprind pentru întărirea legali
tății internaționale, relovindu-se con
tribuția Curții Internaționale de 
Justiție de la Haga In acest domeniu.

A
La 6 Iunie a avut loc la Ministe

rul Afacerilor Externe semnarea Pro
gramului de schimburi culturale și 
științifice intre Guvernul Republicii 
Socialiste România șl Guvernul Re
gatului Danemarcei, pentru perioada 
1 aprilie 1974 — 31 martie 1976.

Documentul stabilește un larg pro
gram de schimburi in diferite dome
nii ale culturii și artei, in vederea 
unei mai bune cunoașteri a valorilor 
spirituale ale celor două popoare.

Vizita secretarului general 
al Ligii Arabe, Mahmud Riad

Joi au continuat convorbirile ofi
ciale dintre ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia. George Macovescu. și secretarul 
general al Ligii Arabe. Mahmud 
Riad. Cu acest prilej au fost apro
fundate unele aspecte ale colaborării 
dintre România și țările arabe, re

lațiile cu Liga Arabă, precum el po
sibilitățile de dezvoltare a acestora, 

în cursul convorbirilor s-a mani
festat o deplină identitate de vederi 
In problemele abordate.

în aceeași zi. secretarul general al 
Ligii Arabe a vizitat instituții soclal- 
culturale și cartiere ale Capitalei.

Dejun oferit de directorul Centrului 
de informare al O. N. U. la București

Vizitele delegației Partidului Congolez al Muncii
în cadrul vizitei de schimb de ex

periență pe care o efectuează in 
țara noastră, delegația Partidului 
Congolez al Muncii, condusă de Ja
kob Okanza. secretar al C.C. al 
Partidului Congolez al Muncii, a 
avut întrevederi cu tovarăși din con
ducerile Consiliului Central al 
U.G.S.R.. Comitetului de Stat al Pla
nificării, Ministerului Muncii, Con
siliului popular al municipiului 
București, Comitetului județean Ar

geș al P.C.R. și a vizitat Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democratice 
din România, noile cartiere de lo
cuințe din orașele București și Pi
tești, întreprinderea textilă „Dacia1* 
din București, Combinatul de indus
trializare a lemnului și fabrica 
,.Argeșanca“ din Pitești, C.A.P. din 
Văleni-Podgoria. întreprinderea de 
vinificație Ștefânești, precum și 
unele obiective social-culturale din 
orașul Pitești.

Prin decret prezidențial, tovarășul 
Octavian Luțaș a fost numit in cali
tate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România in Republica Zair, in locul 
tovarășului Alexandru Tujon. care a 
fost rechemat în centrala Ministeru
lui Afacerilor Externe.

★
în cadrul unei croaziere efectuate 

In Marea Mediterană și Marea Nea
gră, navele militare franceze „La 
Bourdonnais'*  și „Aconit“ au făcut o 
vizită in portul Constanța. Joi di
mineață, navele franceze au părăsit 
litoralul românesc.

Echipajele celor două nave au vi
zitat Institutul de marină ..Mircea 
cel Bătrîn". nava școală „Mircea**,  
muzeul marinei, obiective turistice 
și social-culturale din municipiul 
Constanța.

Comandanții navelor „La Bourdon- 
nais" și ,.Aconit“ au fost primiți de 
președintele Consiliului popular ju
dețean Constanța; Xfcisile Vilcu. La 
întrevedere au participat ambasado
rul Franței în țara noastră, Francis 
Levasseur, și atașatul militar, aero 
și naval al Franței, locotenent-colo- 
nel Yvan Dujon.

De asemenea, ofițerii francezi au 
avut o întrevedere cu comandantul 
marinei militare, contraamiralul Se
bastian Ulmeanu.

(Agerpres)

Cu prilejul prezentei la București 
a secretarului general al Ligii Arabe, 
Mahmud Riad, a președintelui 
Curții Internaționale de .Justiție de la 
Haga, Manfred Lachs, șl a se
cretarului general al Conferinței 
mondiale a populației. Antonio 
Carrillo Fioros, directorul Centru
lui de informare al O.N.U. la Bucu
rești. S.A. Chedid. a oferit un dejun 
in onoarea ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia. George Macovescu.

Au participat Mahmud Riad. Man
fred Lachs și Antonio Carrillo Fio
ros, personalități ale vieții publice 
din tara noastră, șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alte persoane oficiale.

în cursul dejunului, S. A. Chedid a 
declarat :

Faptul că am putut 6ă salut la 
București trei eminente personalități 
internaționale mă face, in primul 
rind, să exprim sincera și foarte 
profunda mea admirație pentru 
opera României de cooperare la nivel

mondial în edificarea justiției, lnțeJ 
legerll și păcii in lume.

Aceste vizite simultane ale oaspe
ților României, ale căror sfere de ac
tivitate și acțiune sint deosebite 
uncie de altele, dar in realitate în
rudite prin similitudinea idealurilor 
și obiectivelor pe care le urmă
resc, sint o coincidență ale cărei 
bogată semnificație și importanță nu 
pot fi ignorate de nimeni.

în urmă cu exact patru ani plecam 
spre București pentru a inaugura 
primul birou permanent al Națiuni
lor Unite. De atunci anv fost marto
rul activității neîncetate căreia i se 
consacră România, sub conducerea 
viguroasă și luminată a omului de 
stat excepțional care este președin
tele Nicolae Ceaușescu, cu dublul o- 
biectlv al înfloririi interne și al 
contribuției Ia cauza polivalentă a 
Națiunilor Unite, cauză care este cea 
a menținerii păcii, securității inter
naționale, dreptății și dezvoltării In 
folosul tuturor popoarelor.

(Agerpres)

LA PLOIEȘTI

Adunare cu prilejul celei de-a 
cincea aniversări a creării G. R. P. 
al Republicii Vietnamului de Sud

r 
i

i
i

i 
i
i 
i 
i
i 
i
i 
i
i

ț 
i 
i 
i
i 
i 
i
\ 
i 
i
i 
i
i 
i 
i
i 
\ 
i

i 
i

i 
i

LA ÎNTREPRINDEREA 
DE REPARAT UTILAJ 

GREU POIANA-CÎMPINA

Importante economii 
de

La întreprinderea de reparat 
utilaj greu Poiana Cimpina, fo
losirea cit mai rațională a me
talului reprezintă una din pre
ocupările de prim ordin ale 
colectivului de muncă de aici. 
De la sectorul de concepție și 
cină la atelierele de prelucrare, 
se caută permanent noi rezer
ve. căi. posibilități pentru ca 
prețioasa materie primă să ca
pete o valorificare maximă. Și 
ca aceste eforturi să aibă un 
final cit mai concret, colectivul 
a hotărit ca cel puțin o zi pe 
trimestru să se lucreze numai 
cu metal economisit. Răsfoim 
evidențele de consumuri speci
fice ale unității și observăm că, 
pină in prezent, acest angaja
ment a fost îndeplinit și depă
șit. De la începutul anului și 
ptnă in prezent, la „banca**  de 
rezervă a metalului s-au adu
nat aproape 40 de tone, canti
tate cu care uzina poate lucra 
trei zile. Pentru a realiza a- 
ceastâ rezervă, colectivul în
treprinderii a acționat pe doUă 
cât principale de eficiență : re- 
conditionarea unui număr spo
rit de piese și schimbarea de 
tehnologii in realizarea unor 
repere noi. Prin recondiționa- 
rea bucșei cilindru motor D-105 
și a axei rolă S-l 300 și S-80, 
de exemplu, s-a reușit să se 
economisească 50 la sută din 
cantitatea inițială de metal ne- 
xesară confecționării acestor 
piese. Prin trecerea de la for
jare la turnare a butucului roții 
dințate s-au economisit pe fie
care bucată 60 kg metal. De 
asemenea, roata de întindere 
S-l 300 a scăpat de „obezitate", 
avlnd acum o greutate cu 80 de 
kg mai mică decit Înainte.

— Realizindu-se asemenea o- 
perații de ajustare a consumu- 
rilor specifice, nu numai că nu 
s-au adus prejudicii calității, ci, 
dimpotrivă, aceasta s-a îmbu
nătățit — ne-a precizat direc
torul uzinei, inginerul Gheorghe 
Chivu. Parametrii tehnico-func- 
tionali au crescut Pină la 
23 August ne vom îndeplini și 
depăși angajamentul anual de a 
economisi 75 de tone de metal.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteli"

Invitație la „Popasul 
Crișul Repede"

ORADEA (Corespondentul 
..Scânteii". Dumitru Gâțâ). — 
Locuri de o rară frumusețe na
turală din județul Bihor sint 
puse in valoare turistică prin 
construirea și amenajarea unor 
unități comerciale, spatii de ca
zare și zone de agrement, apar- 
țir.ind de cooperația de consum.

— Unităților noastre de la 
Piatra Craiului. Poiana Flori
lor. Hanul Pescarilor. Stlna de 
Vale, Felix și altele, cunoscute 
și vizitate de tot mai mulți tu
riști din tară și de peste ho
tare — ne-a spus tovarășul 
Gheorghe Ardelean, președinte
le Uniunii județene a coopera
ției de consum Bihor — li s-a 
mai adăugat incă una. dată re
cent in folosință. Ea este situa
tă pe malul Crișului Repede, in 
apropiere de comuna Sâcădat, 
la 18 kilometri de Oradea. Se 
numește ..Popasul Crișul Re
pede". Prin aceasta s-a creat 
posibilitatea pentru turiștii care 
intră în tara prin punctul de 
frontieră Borș și călătoresc pe 
șoseaua internațională E 15. să 
poată face aici un popas, unde 
pot servi mincăruri din renu
mita bucătărie bihoreana. „Po
pasul Crișul Repede" este pre
văzut cu căsuțe camping pentru 
cazare si cu o plajă pe malul 
riului.
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FOTBAL

Aprecieri asupra comportării
echipei noastre în
ROTTERDAM 6 (Agerpres). — A- 

gențiile internaționale de presă sub
liniază. in materialele transmise, evo
luția bună a echipei de fotbal a 
României, care a făcut un joc apre
ciat și a reușit să termine la egalită
ți (0—0) cu redutabila selecționată a 
Olandei, una dintre favoritele apro
piatului turneu final al campionatu
lui mondial din R.F. Germania.

Astfel, comentatorul sportiv al a- 
genției Reuter scrie, printre alte
le : „Echipa Olandei, care in urmă cu 
o săptăminâ ciștigase cu 4—1 partida 
cu formația Argentinei, nu a putut 
învinge miercuri seară, pe teren pro
priu. ambițioasa și -valoroasa repre
zentativă a României. Deși au avut

meciul cu Olanda
ț

perioade lungi de dominare terito
rială. olandezilor le-a fost foarte 
greu sâ găsească culoare libere ; a- 
părarea echipei române s-a regrupat 
întotdeauna cu promptitudine și a 
respins cu mult calm acțiunile ofen
sive. Portarul Răducanu, ale cărui 
intervenții inspirate i-au atras in re
petate rinduri aplauzele publicului 
spectator, si cei doi fundași centrali 
*au fost cei mai buni jucători din a- 
părarea română".

în continuare se arată că : ....Oas
peții au fost uneori primejdioși in ac
țiunile lor ofensive și numai forma 
bună a portarului Treytel i-a împie
dicat pe rapizii înaintași români să 
înscrie".

DE IA FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL
Comisia centrală de competiții și 

disciplină și Colegiul central al ar
bitrilor, analizind Incidentele pe
trecute la meciul S.C. Bacău — Di
namo București, disputat in ziua de 
2 iunie a.c.,1 la Bacău, au stabilit 
următoarele sancțiuni :

1. Pentru lovirea gravă a arbitru
lui V. Trifu. se suspendă pe timp 
de doi ani din activitatea fotbalisti
că următorii jucători de la S.C. Ba
cău : I. Munteanu, Gh. Sinăuceanu, 
N. Florea, V. Volmer, Gh. Voinea, 
I. Catargiu și I. Margasoiu. Pentru 
faptul că a fost inițiatorul acestui 
act huliganic, se propune C.N.E.F.S. 
scoaterea pe viață din activitatea 
sportivă a jucătorului I. Munteanu.

2. Se ridică echipei S.C. Bacău 
dreptul de organizare de jocuri pe 
teren propriu pe timp de patru e- 
tape.

3. Pentru modul necorespunzător in 
care a pregătit Si condus echipa S.C. 
Bacău în acest meci, precum si pen
tru lovirea gravă, in incinta tere

nului. a unui delegat- al echipei 
oaspete, antrenorului C. Rădulescu i 
se retrage dreptul de a antrena timn 
de trei ani echipe de divizia A și 
B. Se propune organelor sportive lo
cale desfacerea contractului de mun
că al acestui antrenor.

4. Pentru slaba muncă educativă și 
modul defectuos în care au fost lua
te măsurile de ordine in incinta te
renului. se sancționează cu ultim a- 
vertisment secția de fotbal a clu
bului S.C. Bacău.

5. Se dă mustrare jucătorilor A. 
Sătmăreanu si Fl. Cheran de la Di
namo București, pentru comportare 
nesportivă în timpul incidentelor pe
trecute la a doua întrerupere a jo
cului.

6. Pentru totală lipsă de exigență 
în aplicarea prevederilor regulamen
tare fată de abaterile grave ale ju
cătorilor. arbitrul Gh. Manole se ex
clude din lotul arbitrilor divizionari 
și se suspendă pe un an.ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Federația română de ciclism a al
cătuit*  echipa reprezentativă a țării 
noastre care va participa la „Turul 
României". Din echipă fac parte 
Vasile Teodor, Vasile Selejân. Ni
colae Gavrilă, Ștefan Ene, • Eugen 
Imbuzan.

TENIS. — !n primul tur al cam
pionatelor internaționale de tenis
ale Franței, jucătorul român Iile
Năstase l-a întrecut cu 6—0, 6—2
pe Maurice Claitte (Franța), în
timp ce japonezul Kamiwazumi a 
furnizat o mare surpriză, reușind 
să-l elimine cu 3—6, 6—4, 8—6 pe 
americanul Stan Smith. Alte rezul
tate : Munoz — Barany 6—3, 6—4 ; 
Fassbender — Iqbal 6—2, 6—1 ; Vi
las — Holecek 6—1. 6—3 ; Pasarell — 
Volkov 7—6, 7—6 ; Cornejo — Fea- 
ver 6—7, 6—1, 6—2 ; Dibley — Pin
ner 6—4. 6—2.

în proba feminină. Iudlt Dlbar 
Gohn (România) a invins-o cu 6—1, 
6—2 pe Rho (Costa Rica), iar Ma
riana Simionescu (România) a ciști- 
gat cu 6—2, 2—6. 6—3 partida sus
ținută cu Mattison (Australia).

HALTERE. în penultima zi a cam
pionatelor europene de haltere, la 
Verona s-au Întrecut concurenții de 
la categoria grea. Victoria și titlul

de campion european au revenit so
vieticului Ustușin, care, la totalul 
celor două stiluri, a realizat perfor
manța de 390 kg (162,500 plus 227,500 
kg). Pe locurile următoare : Hrlstov 
(Bulgaria) — 387,500 kg și Wiezhi 
(R.D. Germană) — 370 kg.

ȘAH. Cea de-a 5-a partidă a me
ciului de șah dintre maestrele. sovie
tice Valentina Kozlovskaia și Irina 
Levitina, care-și dispută la Kislo
vodsk una din semifinalele turneului 
pretendentelor la titlul mondial ■femi
nin, s-a încheiat la mutarea a 42-a 
cu victoria Valentinei Kozlovskaia. 
în prezent scorul este favorabil (cu 
3—2) Valentinei Kozlovskaia.

BASCHET. în prima etapă a re
turului „Cupei Națiunilor" : Iugosla
via — Turcia 84—70, Franța — R.F. 
Germania 65—62, Italia — Grecia 
59—53. în clasament conduce neîn
vinsă Italia (12 puncte), urmată de 
Iugoslavia (10 p).

FOTBAL. Meciuri amicale : la 
Erevan, U.R.S.S. — Ararat 0—0 ; St. 
Gali (Elveția) — Australia 1—4.

ATLETISM. La Wichita (Kansas) 
americanul Al Feuerbach a stabilit 
cea mai bună performanța mondială 
in proba de aruncarea greutății : 
21,60 m.

ZILNIC DOUĂ ORE LA ÎNOT
O frumoasă invitafie adresată celor mai mici școlari bucureșteni

O inițiativă aplaudabilă : la bazi
nele de inot din Capitală se desfă
șoară cursuri de inot pentru clasele 
I și II ale școlilor generale. Clteva 
mii de copii, de la școlile din apro
pierea - bazinelor Dinamo. Rapid, -,,23 
August'*.  Obor și Tineretului iși pe
trec zilnic două ore in aer liber, in- 
vățind (teoretic și practic) noțiunile 
de bază ale inotului. începute de 
citeva zile, cursurile se desfășoară 
sub supravegherea profesorilor de 
educație fizică și a instructorilor spe
cializați, o contribuție importantă 
aducindu-și învățătorii și învățătoa
rele claselor respective. Este, desigur, 
prematur să anticipăm citi dintre 
copii vor absolvi cu „brevet de îno
tător" aceste cursuri. Important este 
insă ca o astfel de acțiune să se des
fășoare, sub o formă sau alta, in 
toate școlile din vecinătatea bazine
lor de inot și pe tot timpul vacan
ței de vară.

Rezultatele unor asemenea acțiuni 
ar fi cu atit mai lăudabile dacă fie
care profesor sau instructor ar înțe
lege să răspundă conștiincios și per
manent la obligațiile ce le revin.

BOX

Șase pugiliști 
români in semifinalele 

„europenelor" de tineret
La Kiev, in ultima gală a sferturilor 

de finală din cadrul campionatelor 
europene de box pentru tineret, pu- 
gilistul român Florian Ghită (cate
goria semiușoară) l-a învins prin 
k.o. tehnic, in repriza a 2-a. pe 
Krause (R. D. Germană). în limi
tele categoriei pană, pugillstul en
glez Gilbodie a ciștigat la puncte 
meciul cu Titi Tudor (România), As
tăzi au loc semifinalele, pentru care 
s-au calificat 6 boxeri români : Da- 
finoiu. Hajnal, Dragu. Istrate, Ghiță 
si Didea.

LA 9 IUNIE

„BOX-EXPRES"

Dar, ieri dimineață, la ștrandul Tine
retului, in timp ce unele clase iși 
desfășurau activitatea din plin (o a- 
devărată plăcere să asiști, de exem
plu, la clasele antrenorului- Paul 

. Stroiescu). altele stăteau îrr. aștep
tarea profesorului sau a instructoru
lui de specialitate. Copiii de la școa
la nr. 17 au făcut doar citeva exer
ciții sub îndrumarea învățătoarei, 
pentru că profesoara de educație fi
zică a lipsit. De asemenea, a intirziat 
activitatea — ori nu s-a desfășurat 
deloc — cu grupele de la școlile nr.
6, 17, 182, 183, 186. Nu poate fi. de
sigur. o notă bună pentru Școala 
sportivă nr. 1 — care coordonează ac
țiunea de inot de la ștrandul Tinere
tului — faptul că antrenorii ce tre
buiau să fie ieri la bazin in cursul 
amiezii, ori n-au venit, ori și-au fă
cut doar prezența în condică.

Asemenea situații, chiar si numai 
„intimplătoare" și „izolate" sint, evi
dent, de nedorit, pentru că împie
dică — parțial chiar compromit — o 
acțiune importantă, binevenită, pen
tru sănătatea copiilor.

I. DUM1TR1U

Joi după-amiază, la întreprinderea 
de utilaj petrolier „1 Mai" din Plo
iești a avut loc o adunare prilejuită 
de împlinirea a cinci ani de la crea
rea Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud.

La adunare au luat parte reprezen
tanți ai Ambasadei Republicii Viet
namului de Sud și Republicii Demo
crate Vietnam la București.

în cuvintul rostit cu acest prilej. 
Nicolae Pavelescu, vicepreședinte al 
Consiliului județean Prahova al 
Frontului Unității Socialiste, a trans
mis, in numele locuitorilor județului, 
un cald și frățesc salut eroicei popu
lații a Republicii Vietnamului de 
Sud. împreună, cu urarea de succes 
deplin in eforturile sale pentru 
construirea unei patrii libere, inde
pendente $r prospere, pentru dezvol
tarea democratică, de sine stătătoare

a Vietnamului de Sud. pentru în
făptuirea reunificării țării.

A luat apoi cuvintul Vu Le. secre
tar al Ambasadei Republicii Vietna
mului de Sud. Subliniind semnifica
ția evenimentului, vorbitorul a ară
tat că Guvernul Revoluționar Provi
zoriu s-a afirmat și se afirmă ca o 
puternică forță catalizatoare a între
gii mișcări patriotice, continuind cu 
succes, impreună cu Frontul Națio
nal de Eliberare, să facă totul pen
tru instaurarea unei păci trainice in 
zonă, pentru reconstrucția rapidă a 
țării, pentru unificarea pe cale paș
nică a patriei și ridicarea continuă a 
nivelului de trai al populației. Vor
bitorul a exprimat calde mulțumiri 
Partidului Comunist Român, poporu
lui nostru, președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pentru sprijinul și ajuto
rul prețios acordat luptei drepte * ■ 
populației sud-viâtnameze.

(Agerpres) "

„Apreciem seriozitatea, eforturile 
si entuziasmul cu care România 

contribuie la pregătirea Conferinței 
mondiale a populației" 

declara Antonio CARRILLO FLORESZ 
secretar general al conferinței

Magazin sportiv T V
Simbătă, 8 iunie (de la ora 17,30) : 

FOTBAL. Rezumate înregistrate ale 
meciurilor Franța — Argentina, 
U.R.S.S. — Cehoslovacia, R.D.G. — 
Anglia, Ungaria — Iugoslavia, 
Tottenham — Feyenoord (tur-retur), 
Bulgaria — Anglia, Fiorentina — 
Zair, R.D.G. — Norvegia, Anglia — 
Argentina, S.V. Hamburg — Olanda, 
Ludwigshafen — Brazilia, Olanda — 
Argentina, F.C. Basel — Brazilia, 
Oldenburg — Zair, St. Gali — Austra
lia și alte reportaje din arena inter
națională.

Duminică, 9 iunie (ora 14,50) : 
• Concurs internațional de natație 
(înregistrare de la Leeds). • Auto
mobilism : cursa de 100 km de la 
Nurbiirgring și Marele Premiu (for
mula I) de la Monte Carlo. De la 
ora 22,10 : Selecțiuni filmate din în
tâlnirea de atletism feminin România 
— Anglia — Italia — R. F. Germania.

o nouă tragere 
specială Pronoexpres

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport informează partici- 
panții că la 9 iunie 1974 organi
zează o tragere specială Prono- 
expres, denumită „Box-Expres**,  
tragere care se va desfășura 
după formula tehnică " " 
anterior la tragerile 
Pronoexpres.

La această tragere ____
„Box-Expres**  se vor atribui nu
meroase și importante premii în 
autoturisme „Dacia-1300", excur
sii in R. D. Germană (cu tre
nul — durata circa 12 zile) șl In 
Italia (cu autocarul durata 
circa 18 zile, pe itinerarul : Ve
neția — Bologna — Florența — 
Roma — Perugi^, — Ravenna — 
Padova — Trieste), precum șl 
ciștiguri in bani de valoare fixă 
și variabilă.

aplicată 
speciale
specială

La tragerea specială „Prono
expres" din 9 iunie se vor efec
tua 5 extrageri, astfel : extra
gerea I obișnuită de 6 nume
re diferite din 45 ; extragerea a 
Il-a Obișnuită (In continuarea 
primei extrageri) de 5 numere 
diferite din cele 39 rămase in 
urnă după efectuarea extragerii 
I ; extragerea a IlI-a supli
mentară de 6 numere diferite 
din 45 ; extragerea a V-a spe
cială de 8 numere diferite din 
45. In total vor fi extrase 31 de 
numere ciștigătoare.

Participarea se face cu bilete 
de cite 3 lei. 6 lei și 15 lei. pre
cum și pe variante combinate și 
combinații „cap de pod", calcu
late cu 6 sau 15 lei varianta 
simplă componentă. Variantele 
de 15 lei dau dreptul de partici
pare la toate cele 5 extrageri.

LOTO
CIȘTIGURILE TRAGERII DIN 31 MAI 1974»;

Extragerea I : Cat. 1 : 5 variante 
10 la sută a 20 224 lei : a 2-a : 3,55 
a 16 664 lei : a 3-a : 17,73 a 3 333 lei ; 
a 4-a : 24.95 a 2 371 lei ; a 5-a : 
102,95 a 575 lei ; a 6-a : 170,70 a 347 
lei.

REPORT CATGORIA A : 57 533 leL

Extragerea a Il-a : Cat. A : 2 va
riante 10 la sută a 50 000 lei ; B : 
3.35 a 6 656 lei; C: 11,75 a 3 795 
lei ; D : 23,65 a 1 886 lei ; E : 86,30 a 
517 lei ; F : 218,40 a 204 lei ; X : 
2 165,25 a 100 lei.

Oaspete pentru a doua oară al țării noastre, dl. Antonio Carrillo 
Flores, secretar general al Conferinței mondiale a populației, ne-a _ 
împărtășit, in cadrul unei convorbiri, unele preocupări legate de pre- , 
gătirea lucrărilor acestei reuniuni pe care o va găzdui, între 19 și 30 au
gust a.c., capitala României.

„Lucrurile progresează excelent, 
ne-a spus d-sa, și apreciem pe de
plin seriozitatea, eforturile, entuzias
mul și mijloacele cu care România 
contribuie la pregătirea conferinței. 
De aceea țin să exprim întreaga mea 
recunoștință, in primul rind președin
telui României, Nicolae Ceaușescu, 
pentru inaltul sprijin acordat acestei 
acțiuni — una din cele mai mari în
treprinse de O.N.U. pe plan inter
național".

Reuniunea de la București, a pre
cizat interlocutorul, va întruni cea 
mai largă reprezentare pentru un 
eveniment de acest gen. „La Bucu
rești vor fi reprezentate țările — de 
Ja cele mai mici pină la cele mai 
mari — practic, populația globului, 
in proporție de 95—98 la sută. Vor 
participa țări confruntate de cele 
mai diferite probleme demografice, 
fie legate direct de ritmul creșterii 
populației, fie in corelație cu proble
ma — deloc minoră — a valorifi
cării resurselor naturale naționale, a 
dezvoltării economice și sociale**.

Conferința de la București, a con
tinuat d-sa, va oglindi, desigur, 
complexitatea enormă de situații, po- 
trivit condițiilor specifice din fiecare' 
țară, sub raportul indicelui natalității 
și celui al morțalității $i al aspec
telor economice, sociale și politice 
ce decurg de aici.

Pentru a încerca schițarea unor 
prime răspunsuri la aceste probleme 
și situații atit de complexe, a conti
nuat interlocutorul, au fo8t organi
zate patru simpozioane, la Cairo, 
Honolulu, Stockholm și Amsterdam 
și cinci consultări regionale — la 
San Josă, Bangkok, Addis Abeba, 
Damasc și Geneva. După Conferința 
de la București, din partea căreia 
ne .așteptăm la o largă îmbogățire a 
acestor prime răspunsuri, de natură 
să deschidă o perspectivă optimistă 
omenirii — care are toate posibili
tățile pentru a-și asigura mijloacele 
materiale de subzistență — ne pro
punem să revenim asupra lor, in

special sub aspectul aplicărilor ■ 
practice, convocînd din nou reuniu-*"  
nile pe plan regional.

..Ne punem mari speranțe în Con-' 
ferința de la București — nume sub-' 
care această reuniune fără precedent’’' 
va intra in istorie. Importanța 
ei va consta in primul rind in 
recunoașterea unanimă a necesității” 
ca politica demografică să constituie' , 
o componentă esențială a vieții și 
preocupărilor fiecărui stat, fapt la-; 
care nimeni nu se gindea cu numai" 
20 de ani in urmă.

Noi concepem această conferință 
ca întilnirea unor state suverane, e-‘J 
gale in drepturi, fiecare promovind 
propria sa politică demografică în 
conformitate cu cerințele și interese-’” 
le sale naționale, ceea ce este de * 
natură să stimuleze o largă și fruc
tuoasă cooperare internațională. Am--*  
convingerea că, în această privință, • 
Conferința de la București va marca,, 
un eveniment de răsunet, va consti- . 
tui un succes de seamă al vieții in
ternaționale" — a încheiat dl. Anto- * 
nio Carrillo Flores.

L. RODESCU

Joi după-amiază a părăsit Capitala 
Antonio Carrillo Flores, secretar ge
neral al Conferinței mondiale a 
populației, care a făcut o vizită în 
țara noastră in legătură cu pregăti
rea acestei reuniuni internaționale, 
în timpul șederii in țara noastră, 
oaspetele a avut intîlniri de lucru 
cu George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, și cu Mircea Ma- 
lița, ministru secretar de stat la 
Consiliul de Stat, secretar general al 
Comitetului național român pentru ■ 
organizarea Conferinței mondiale a 
populației.

★
în încheierea vizitei, secretarul 

general al Conferinței mondiale a 
populației s-a întllnit cu ziariști ro
mâni și corespondenți ai presei stră*  
ine acreditați la București.

vremea
Timpul probabil pentru S. 9 ,1 10

iunie. In țară : Vreme in general 
instabilă, cu cerul schimbător. Vor 
cădea ploi locale și cu caracter de 
averse. însoțite pe alocuri de descăr
cări electrice, mai frecvente în nor

dul țării, precum și în zonele de 
deal și de munte. Vintul va sufla 
potrivit, cu intensificări de scurtă 
durată. Temperatura va scădea ușor 
la Începutul intervalului. Minimele 
vor fi cuprinse Intre 5 și 15 grade, 
iar maximele intre 14 și 24 grade, 
local mai ridicate. In București : 
Vreme ușor instabilă. Cerul va fi 
variabil, favorabil ploilor de scurtă 
durată după-amiaza. Vint potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.
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LUSAKA Președintele Michel Micombero

Încheierea convorbirilor dintre
FRELIMO și Portugalia

6 (Agrrr^V — în ca- «vemeal Portugaliei. Mario Soares.
"<*i  ju luat sfirșit. jot. Cric două părți au examinat, po-

ha.-, d.r.tre d-- *i • agcrtu’or T.A.S.S. și France
iftCu! de Eliberare o n P-- probleme referitoare la viito- 
(FREL1M0). co-'dj-ă rul al Mozambicului si la po-

M& 'itl. nrc*;  >• s bihtatea încetării operațiunilor mi
ll rn te is irul afaccn’.or li:are in acest teritoriu.

ORIENTUL APROPIAT
• Încheierea schimbului de prizonieri dintre Siria sl Israel
• Turneu] secretarului qeneral al O.N.U. • Lucrările Consi

liului National Palestinean

GENEVA « (Agerpres). — Comi
tetul Internațional al Crucii Rosti 
(C.I.C.R.) a anunțat că a efectuat, 
joi. la cererea guvernelor Șinei si 
Israelului și cu avioane puse la dis
poziția sa de guvernul Elveției, a 
doua parte a repatrierii prizonieri-

-
câni, irakieni și palestinenl. au fost 
transportat! de la Tel Aviv la Da
masc. concomitent cu repatrierea ce
lor M de pnzonteri israelieni aflat! 
in Siria. Cu acesta schimbul de pri
zonieri de război dintre cele două 
țări, prevăzut dc acordul de dezan-

AMMAN 6 (Agerpres). — Secreta
rul general al O.N.U. Kurt Wald
heim. aflat intr-un turneu în Orien
tul Apropiat, și-a Încheiat joi vizita 
la Amman, unde a avut convorbiri 
cu regele Hussein al Iordaniei, cu 
primul ministru și cu alte oficiali
tăți.

înaintea plecării sale la Cairo, se
cretarul general al O.N.U. a decla
rat presei : ..Sper că se va ajunge, 
grafie eforturilor și participării tu
turor. să se facă progrese In solu- 
t onarea problemei Orientului Apro
piat in ansamblu".

CAIRO 6 (Agerpres). — în capi
ta'.a egipteană continuă lucrările 
Consiliului Național Palestinean con- 
s^crate stabilirii poziției mișcării 
palestinene in contextul actual al si
tuației din Orientul Apropiat.

în cadrul ședinței de miercuri 
seara a luat cuvintul Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales- 
• nei (O.E.P.). care a prezentat pe 
larg programul in zece puncte supus 
dezbaterilor de Comitetul Executiv 
a'. O.E.P. Potrivit agențiilor de pre
să. Yasser Arafat a declarat că este 
gata să participe la lucrările Confe- 
r nței de pace de la Geneva asupra 
Orientului Apropiat, in cazul in care

Consiliul Național Palestinean va a- 
dopta o hotărire în acest sens și 
dacă va primi o asemenea invitație.

El a subliniat că in stabilirea ac- 
pj-.f.i la sesiunea Consiliului Natio
nal Palestinean trebuie să țină sca
ma dr schimbările intervenite in 
> ■Vutia situației din Orientul Apro- 
p at Yasser Arafat s-a pronunțat, pe 
d- altă parte, pentru întărirea uni- 

‘tății naționale palestinene.

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
„Călătoria pe care o voi face în O- 
r; ?ntul Apropiat, săptămina viitoare, 
va oferi prilejul de a explora Îm
preună cu conducătorii țărilor vizi
tele mijloacele prin care vor putea 
fi continuate progresele in direcția 
unei oăci durabile în regiune" — a 
declarat președintele Nixon intr-un 
discurs pronunțat in localitatea An
napolis. „Calea spre o pace justă și 
trainică este încă lungă și dificilă, a 
adăugat el. Dar ceea ce părea un 
obstacol insurmontabil a fost acum 
depășit".

A 5-a aniversare a G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud
„Relațiile dintre România și Burundi

cunosc o evoluție ascendentă"
Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale româno-burundeze

BUJUMBURA 6 (Agerpres). — Cu 
prilejul lucrărilor celei dc-a H-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-burundeze, care au loc 
la Bujumbura, Ghcorgho Dobra, 
prim-adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologici, președintele 
părții româno In Comisia mixtă, a 
fost primit de președintele Republi
cii Burundi, general Michel Micom
bero, căruia l-a transmis un me
saj de prietenie din partea președin
telui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Mulțumind pentru mesajul pri
mit, președintele Republicii Bu
rundi a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mal călduroase urări 
de sănătate șl fericire personală, 
precum șl urări de prosperitate și 
succes întregului popor român.

Cu acest prilej, președintele Re
publicii Burundi a apreciat că rela
țiile dintre țările noastre cunosc o 
evoluție ascendentă și a transmis 
mulțumirile salo pentru sprijinul pe 
care România îl acordă Republicii 
Burundi.

Agenția argentineană oficială de presă despre

Perspectivele cooperării 
dintre Argentina si România
BUENOS AIRES 6 — (Corespon

dență de la E. Pop). Referindu-se la 
perspectivele cooperării dintre Ar
gentina și România, agenția argonti- 
ncană oficială de presă „Telam" re
levă însemnătatea Acordului general 
dc cooperare economică și tehnică 
semnat cu prilejul vizitei in Argen
tina a președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

După ce menționează acțiunile În
treprinse de organizațiile din țara 
noastră și cele argentinene pentru 
traducerea în viață a acordului, a- 
genția „Telam" subliniază că, prin

sporirea extracției petroliere cu spri
jinul tehnicii românești, Argentina 
va‘putea să-și reducă substanțial 
importurile sale de petrol.

Agenția argentineană elogiază reali
zările românești in materie de ex
ploatare a petrolului, arătînd că 
„România a dezvoltat o tehnică foar
te complexă în acest domeniu, meto
dele sale pentru extracția petrolului 
brut fiind unice in lume. Toate a- 
ceste cunoștințe vor fi puse acum și 
în slujba Argentinei, iar primele re
zultate concrete se vor obține in 
scurt timp, inclusiv economisirea de 
devize șl posibilitatea unei dezvoltări 
rapide in acest domeniu".

IBHBBBBBBSDBBB B B B B B

agențiile de presă transmit:

ADUNĂRI FESTIVE
VIETNAMUL DE SUD 6 (Agrr- 

pres). — Cu prilejul celei de-a 5-a 
aniversări a constituirii Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, intr-o zonă a- 
flată sub controlul G.R.P, al R.V.S. 
din provincia Quang Tri a avut loc 
o adunare populară festivă, la care 
a luat cuvintul Nguyen Huu Tho, 
președintele Prezidiului C.C. al Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de Sud. președintele Consiliu
lui Consultativ al R.V.S.

Președintele Nguyen Huu Tho a 
relevat importanța istorică a creării 
G.R.P. al R.V.S., unicul reprezentant 
autentic al populației sud-vietna- 
meze, șl a subliniat marile succese 
repurtate in ultimii cinci ani de gu
vern și de populația zonelor elibe
rate po plan politic, militar și diplo
matic. Vorbitorul a exprimat senti
mentele de profundă gratitudine ale 
populației Republicii Vietnamului de

Sud pentru sprijinul acordat luptei 
drepte a poporului vietnamez de că
tre țările socialiste, de toate po
poarele iubitoare de dreptate și li
bertate.

*
Cea de-a clncca aniversare a creă

rii G.R.P. al R.V.S. a fost marcată la 
Hanoi printr-o adunare de masă. 
Lulnd cuvintul, Nguyen Duy Trinh, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, viceprcmler al R.D. Viet
nam, a relevat legăturile de solida
ritate dintre guvernul R.D. Vietnam 
și G.R.P. al R.V.S., dintre Nordul 
socialist și zonele eliberate din Viet
namul dc sud, și a subliniat dorin
ța arzătoare a populației întregului 
Vietnam dc a-și vedea reunlficată 
țara — drept național sacru, recu
noscut prin prevederile Acordului 
de la Paris asupra Vietnamului.

U R S. S.

In preajma alegerilor 
pentru Sovietul Suprem

REUNIUNEA CONSILIULUI 
MINISTERIAL AL O.U.A.

MOGADISCIO 6 (Agerpres). — 
Consiliul Ministerial ai Organizației 
Unității Africane (O.U.A.) s-a reu
ni:. joi. la Mogadiscio, in prezența 
a 42 de miniștri de externe din ță
rile membre, pentru a elabora agen
da reuniunii la nivel inalt a șefilor 
de stat $i guvern, ale cărei lucrări 
se vor desfășura in capitala soma
lezi in perioada 12—15 iunie. La 
deschiderea lucrărilor au luat cu- 
v te. tul președintele Somaliei. Moha
med Siad Barre, secretarul general 
al O.U.A., Nzo Ekangaki. și preșe
dintele Comitetului Eliberării al 
O.U.A.. care au evocat sarcinile ce 
revin țărilor africane in consolidarea 
unității statelor continentului, supu- 
nind. de asemenea, un raport pri
vind noua strategie a activității miș
cărilor de eliberare națională de pe 
continentul african.

Ln VicnQ a avut i°c ° nou* 
ședință plenară r participanților la 
negocierile privind reducerea reci
procă a forțelor armate și armamen
telor și măsuri adiacente in Europa 
centrală.

Autoritățile uruguayena 
au eliberat pe senatorul Juan Pablo 
Terro, președintele Partidului De- 
mocrat-Creștin — anunță agenția 
T.A.S.S. El a fost deținut timp de 40 
de zile sub stare de arest pe stadio
nul din Montevideo. Juan Pablo 
Terro este unul din conducătorii 
„Frente Amolio" (Frontul Unit al 
forțelor populare), care reunește 
partidele comunist, socialist, alte 
partide și grupări de stingă, demo
cratice și progresiste din Uruguay.

Au început negocierile 
intre partidele liberal și socialist in 
vederea formării unei noi coaliții 
guvernamentale în Luxemburg, de 
natură să pună capăt crizei ce a ur
mat alegerilor legislative de luna tre
cută. Cele două partide dețin în 
parlament 31 din totalul de 59 locuri.

Guvernul turc a avertizat 
filialele societăților „Mobil" și „Bri
tish Petroleum" că dacă in următoa
rele 15 zile nu vor relua importurile 
de țiței la vechile prețuri, ca și pro
ducția normală de produse petroliere 
ln Turcia, le va retrage concesiunile 
și va prelua provizoriu rafinăria 
„Ataș" din localitatea Mer6in.

Cea de-a 26-a ședință a 
Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru geologie a 
avut loc între 28 mai și 3 iunie 1974 
la Dușanbe (U.R.S.S.). Au fost 
examinate concluziile primei etape a 
lucrărilor privind cooperarea în stu
dierea regiunilor cu petrol și gaze 
din țările interesate, membre ale 
C.A.E.R., și stadiul de elaborare a 
recomandărilor privind progresul 
tehnico-științific in domeniul meto
dicii și tehnicii prospecțiunilor ză
cămintelor de petrol și gaze. De a- 
semenea, s-au examinat posibilitățile 
de cercetare geologică prin colabo
rare a teritoriului R.P. Mongole, în 
cadrul unei expediții geologice in
ternaționale a țărilor membre ale 
C-A.E.R.

America Latină • înregistrat 
în anul 1973 o creștere a produsului 
national brut pe ansamblul țărilor 
continentului de 6.8 la sută, se arată 
în raportul anual al Băncii Inter- 
americane pentru Dezvoltare (B.I.D.). 
Exporturile țărilor latino-americane 
au înregistrat o creștere de 40 la 
sută, iar importurile de 25 la sută.

„Airbus"-ul vest-european a 
aterizat miercuri pe aeroportul in
ternațional din Tokio, pentru o serie 
de zboruri demonstrative. Avionul va 
râmine in Japonia timp de o săptă- 
mină. Capacitatea sa de transport 
este de 345 călători.

DELHI 6 (Corespondentă de 
la I. Puținelu). — In cadrul 
manifestărilor organizate in In
dia in intimpinarea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
țării noastre de sub dominația 
fascistă, in orașul Chandigar, 
capitala statului Punjab, a avut 
Ioc. joi, adunarea de constituire 
a Asociației locale de prietenie 
România-India. Au participat 
reprezentanți al guvernului și 
ai Adunării legislative locale, 
oameni de cultură, ziariști.

Cu acest prilej, ambasadorul 
României la Delhi, Petre Tănă- 
sie, a făcut o expunere despre 
semnificația aniversării, succe
sele obținute de poporul nos
tru, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, in edificarea 
societății socialiste, despre po
litica externă a țării noastre, 
consacrată colaborării, progresu
lui și păcii în Întreaga lume.

Campania electorală din Uniunea 
Sovietică, în vederea reînnoirii 
componentei Sovietului Suprem, se 
apropie de sfirșit. In toate cele 
1517 circumscripții electorale (767 
pentru alegerea deputaților din 
Sovietul Uniunii și 750 pentru a 
celor din Sovietul Naționalităților) 
s-au definitivat candidaturile pen
tru cea de-a 9-a legislatură a So
vietului Suprem.

Ziarele sovietice, posturile de ra
dio și televiziune transmit zilnic 
vești despre adunările electorale 
din întreaga țară, prilej de ana
liză a realizărilor obținute de po
porul sovietic în cei patru ani de 
la ultimele alegeri, de propuneri 
pentru continua îmbunătățire a ac
tivității in toate sectoarele construc
ției comuniste.

Comitetul Central al P.C.U.S. a 
lansat un apel către toți alegăto
rii, cetățenii U.R.S.S., in care, in- 
demnindu-i să-și dea la 16 iunie 
votul pentru candidații blocului co
muniștilor și celor fără partid, 
subliniază marile succese repurta
te in toate domeniile de Uniunea 
Sovietică in anii celei de-a 8-a le
gislaturi a Sovietului Suprem. Se 
arată, printre altele, că, în anul 
1973, volumul producției industria

le sovietice a crescut, față de 1969, 
de 1,3 ori, lntr-un ritm anual de 
7,5 la sută. în această perioadă au 
intrat in funcțiune peste 1 600 de 
mari Întreprinderi industriale ; pro
ducția globală a agriculturii șl 
sectorului zootehnic a fost in pe
rioada 1970—1973 cu 13 la sută 
mai mare decit în urmă cu patru 
ani. Veniturile reale, pe locuitor, 
au crescut in perioada 1969—1973 
cu 20,5 la sută.

„Sarcina primordială a perioadei 
Imediat următoare, se arată ln a- 
pelul C.C. al P C.U.S., o constituie 
îndeplinirea inainte de termen a 
planului pe anul 1974, încheierea 
cu succes a celui de-al nouălea 
cincinal".

Pe măsură ce se apropie data a- 
legerilor, mitingurile electorale și 
întilnirile dintre alegători și can
didați devin tot mai mult o com
ponentă dominantă a activității 
politice sovietice. Așa cum relatea
ză presa din U.R.S.S., aceste ma
nifestări Ilustrează dorința poporu
lui sovietic de a îndeplini și depăși 
sarcinile trasate de Congresul al 
XXIV-lea al P.C.U.S. in domeniul 
construcției comuniste.

L. DUȚA

O hotărîre a Consiliului de Stat
al R. P. Bulgaria

DE LA' TRIMISUL NOSTRU LA LISABONA

PROBLEME PRIORITARE
PE AGENDA NOULUI GUVERN

Puse ln fața necesității de a so
luționa atîtea probleme de ordin in
tern și extern, care s-au acumulat 
în anii regimului fascist, noile au
torități portugheze iși desfășoa
ră activitatea intr-un ritm ac
celerat In ansamblul problematicii 
aflate în atenția guvernului, aspec
tele legate de mișcarea revendicati
vă au caracter prioritar. Si acest lu
cru este explicabil. Sub regimul fas
cist Păturile muncitoare portugheze 
au ajuns să aibă cel mai scăzut ni
vel de trai din Europa. Un sondaj 
al Institutului portughez de opinie 
publică arată că 75 la sută din fa
miliile portugheze aveau in 1970 un 
venit mediu sub 3 500 escudos, iar 
de atunci nivelul de trai al pături
lor majoritare s-a deteriorat și mai 
mult din pricina creșterii costului 
vieții. Sprijinul direct al statului 
pentru marile firme a favorizat 
concentrarea capitalurilor, cu conse
cințe economico-sociale din cele mai 
nefaste. Faptul că 46 la sută din 
valoarea produsului național brut 
provine din industrie nu poate di
minua realitatea că 90 la sută din 
Întreprinderile portugheze au mai 
puțin de zece muncitori și numai 
2 la sută din ele utilizează peste o. 
sută de muncitori'. Revelatoare este 
si dis:ribuirea venitului national, 80 
la sută din populație beneficiază — 
după dale oficiale — de numai ju
mătate din venitul țării, cealaltă ju
mătate revenind păturilor privile
giate, care alcătuiesc doar 20 la 
sută din populație. Evident, și aceas
tă categorie iși avea — și iși are — 
stratificarea ei. ajungindu-se ca vir- 
fjJ piramidei sociale să cuprindă 
vreo două sute de familii. stă- 
nine pe destinele a Peste oot mi
lioane de portughezi (in afară de a- 
ceasta mai există aproape două mi
lioane portughezi emigrați).

Cind. la 25 aprilie, a sărit capa
cul cazanului aflat sub presiune, 
toate injustițiile si abuzurile acumu
late s-au revărsat, alcătuind fluviul 
m,scării revendicative. Cu greu s-ar 
putea găsi azi vreun sector de acti
vitate care să nu formuleze revendi
cări. lnvocir.du-se realități ce real
mente reclamă schimbare : in fa
brici. pe ogoare. în snitale si univer
sități. in organele administrației pu
blice. in instituțiile de artă fi cul

tură ș.a.m.d. Desigur. în majoritatea 
cazurilor este vorba de revendicări 
legitime. echivalind cu tot atitea 
acte de acuzare la adresa fostului 
regim. în baza analizei lor. guvernul 
a adoptat o primă serie de măsuri 
importante. instituind un salariu mi
nim De plan național de 3 300 es
cudos — cam jumătate din numărul 
muncitorilor si funcționarilor aveau 
inainte un salariu inferior acestei 
sume — paralel cu „înghețarea" 
temporară a salariilor mai mari de 
7 500 escudos. Totodată, au fost spo
rite ajutoarele pentru familii, pen
siile de bâtrinete și invaliditate, s-au 
stabilit măsuri riguroase de control 
asuDra preturilor la bunurile de 
consum și la servicii. Comunica
tul oficial afirmă că „măsurile
adoptate acum sint un prim pas, 
încă insuficient, spre satisface
rea revendicărilor juste, dar singu
rul considerat posibil in actuala si
tuație".

Nu este însă mai puțin ade
vărat că și-au făcut loc și acțiuni 
revendicative nerealiste sau nejusti
ficate. ajungind să provoace preocu
pare nu atit Drin dimensiuni, cit prin 
sectoarele afectate, mai ales in ca
pitală. Trei tile in șir cetățenii Li
sabonei nu au putut folosi autobu
zele si tramvaiele, ca urmare a gre
vei din această ramură, grevă si
multană cu cea a lucrătorilor din 
panificație, care au lăsat capitala 
timp de două zile fără piine. De-abia 
s-au terminat acestea două și pare 
să înceapă a treia — a furnizorilor 
de lapte. Felul cum au fost declan
șate aceste greve aruncă lumină a- 
șuora inspiratorilor și scopurilor ur
mărite. S-a stabilit că unii membri 
ai administrației aoropiați fostului 
regim i-au imtfins la grevă pe mun
citorii de la autobuze și tramvaie, 
declarindu-le că ..nu există altă so
luție". în al doilea caz. cererile au 
fost formulate peste capul conduce
rii sindicatului si chiar ln contrast 
cu voința majorității sindicaliștilor, 
amenințați — așa cum au stabilit 
forurile in drept — cu represalii 
dacă nu încetează lucrul. Au revenit
astfel in atentie cu și mai mare a- 
cuitate manevrele reactiuniî menite 
să nună bețe in roate noului cura 
politic.

Analizind situația creată, guvernul

a dat publicității un comunicat în 
care reafirmă hotărirea „de a nu e- 
zita să ia măsuri contra oricui in 
cazul unor acțiuni de evident sabo
taj economic sau menite să provoa
ce deliberat perturbare in rindurile 
populației". între deciziile anunțate 
se numără demiterea tuturor admi
nistratorilor societăților de stat, ca 
și a tuturor delegaților guvernului 
in orice societate sau firmă, numiți 
de vechiul regim.

Față de manevrele amintite au 
luat poziție, de asemenea, princi
palele partide politice. După ce se 
arată că „ne aflăm in fața conspi
rației elementelor celor mai reac
ționare nedoborite încă din posturile 
lor", care „încearcă să împingă si
tuația spre haos economic și să 
distrugă cuceririle democratice ob
ținute pină acum", in Declarația 
P. C. Portughez se atrage atenția a- 
supra faptului că. în condițiile ac
tuale. arma grevei „trebuie folosită 
cu grijă șl numai dupâ ce au fost 
epuizate alte forme de luptă, ca ne
gocierile cu patronatul, cind rezis
tenta patronilor împiedică cucerirea 
revendicărilor realiste". In același 
sens s-au pronunțat partidul socia
list, Mișcarea democratică și Aso
ciația intersindicală. în cursul u- 
nor dezbateri televizate, la care au 
participat reprezentanți ai forțelor 
democratice si progresiste, s-au scos 
In evidentă posibilitățile ce se des
chid pentru a asigura țării o dezvol
tare economică susținută și implicit 
îmbunătățirea nivelului de trai al 
maselor — prin folosirea în scopuri 
productive a celor 17 miliarde de 
escudos (cam 40 la sută din buget) 
cheltuit! nină acum pentru purtarea 
războiului colonial — precum și lăr
girea relațiilor de cooperare econo
mică cu țările din Africa, din Orien
tul Apropiat și țările socialiste.

Aflată încă la primii pași, noua 
politică externă portugheză avansea
ză in direcția diversificării relațiilor 
comerciale, a lărgirii cooperării eco
nomice. științifice și tehnice, pe baza 
respectului mutual și avantajului 
reciproc — cadru de natură să con
tribuie. totodată, la facilitarea re
zolvării unor probleme legate de 
dezvoltarea internă.

V. OROS

Următoarea întîlnire la 
nivel înalt franco-vest>-
germană va avea loc în a doua
decadă a lunii iulie — a anunțat 
cantelarul federal Helmut Schmidt. 
Intr-o declarație, el a subliniat că s-a 
reintors de la Paris cu impresia 
fermă că noul guvern francez acordă 
problemei stabilității monetare a- 
ceeași importanță ca și autoritățile 
de la Bonn.

„Cosmos-658". ln Uniunea
Sovietică a fost lansat satelitul ar
tificial al Pămintului „Cosmos-658", 
destinat studierii in continuare a 
spațiului cosmic. Aparatele de la 
bordul satelitului funcționează nor
mal.

00
Congo și Trinidad-Toba-

au cerut să fie admise membre
ale Organizației țărilor exportatoare 
de petrol (O.P.E.C.).

In Algeria s_a trecu.t *’reaIi' 
zarea unei vaste acțiuni de plantare 
cu pomi la marginea Saharei, a unei 
zone in lungime de 1 500 km. care 
se va întinde de la granițele Maro
cului pină la cele ale Tunisiei, cu o 
lățime între 5 și 20 km.

Demisii în guvernul 
de Ia Pnom Penh

La 6 iunie au demisionat patru 
membri ai guvernului Lon Noi. Toți 
miniștrii demisionari fac parte din 
Partidul republican, care formează 
guvernul in coaliție cu Partidul so
cial -republican.

Cu toate că la Pnom Penh nu au 
fost anunțate cauzele oficiale ale 
demisiilor miniștrilor, observatorii 
politici consideră că ele sint legate 
de recentele demonstrații ale stu
denților și de ciocnirile acestora cu 
poliția.

SOFIA 6 (Corespondență do la 
C. Amariței). — „Rabotnicesko Delo“, 
celelalte ziare centrale bulgare pu
blică o hotărîre a Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria adoptată in urma 
examinării raportului președintelui 
Comitetului controlului de stat pri
vind Încălcările constatate în rapor
tarea activității unor întreprinderi și 
organizații economice, unele lipsuri 
legate de sistemul de premiere și 
creșterea nejustificată a personalului 
administrativ de conducere.

Hotărirea însărcinează Consiliul de 
Miniștri al Bulgariei să elaboreze și 
să aprobe măsuri concrete de înlătu
rare a incălcărilor normelor de ra
portare a activității din întreprin
deri, organizații economice, minis
tere și departamente și să intensi
fice controlul asupra activității lor, 
să creeze condiții pentru lichidarea

manifestărilor de liberalism, avîn- 
du-se in vedere, totodată, tragerea 
la răspundere pe cale administrativă, 
jar cind este cazul — acționarea in 
justiție a celor care încalcă ordinea 
și legislația socialistă in respectivul 
domeniu.

Consiliul de Miniștri urmează să 
ia măsuri pentru a nu se admite 
premierea in cazurile cind nu s-au 
realizat indicatorii aprobați prin 
plan, prevăzindu-se posibilitatea de 
a se anula premierile atunci cind au 
fost obținute pe baza unor date 
eronate. Consiliul de Miniștri va 
aproba criteriile și normativul pri
vind personalul administrativ de con
ducere, aslgurind, intr-un timp scurt, 
o concentrare corespunzătoare și re
distribuirea in muncă a personalului 
existent peste normele stabilite.

Ședința Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare
BUDAPESTA 6 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția M.T.I., ln 
cadrul unei ședințe a Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare a fost adop
tată o hotărîre privind ridicarea ni
velului activității legate de organi
zarea și normarea muncii.

Pe baza unui raport prezentat de 
ministrul muncii, Consiliul de Mi
niștri a discutat situația efectivului 
de funcționari. Raportul constată că 
numărul funcționarilor a crescut în-

tr-o măsură care nu mai corespunde 
rezultatelor progresului și dezvoltă
rii tehnicii. Consiliul de Miniștri a 
adoptat o hotărîre cu privire la mă
surile organizatorice necesare pen
tru realizarea, în mod treptat, a unei 
proporții corespunzătoare a efecti
vului de funcționari. El a cerut Con
siliului Central al Sindicatelor să 
sprijine realizarea acestei proporții 
și, prin intensificarea controlului ob
ștesc, să-și aducă contribuția la în
făptuirea obiectivelor propuse.

In cadrul expoziției interna
ționale „Ocrotirea sănătății ’74“ 
din Moscova a fost marcată ziua 
națională a întreprinderilor și 
organizațiilor din România par
ticipante la expoziție.

Prezidiul Camerei de Comerț 
și Industrie din U.R.S.S. a pre
miat cu diplome de onoare în
treprinderea de comerț exterior 
J.M.E.C.O., întreprinderea „Teh- 
noimportexport", Centrala in
dustrială de medicamente, în
treprinderea „Biofarm” din 
București și alte întreprinderi 
Darticipanie, pentru produsele 
farmaceutice și aparatura medi
cală prezentate in cadrul expo
ziției.

PLENARA C. C. 
AL P. C. ITALIAN

ROMA 6 (Agerpres). — La Roma 
au luat sfirșit lucrările plenarei Co
mitetului Central- și Comisiei Cen
trale de Control ale Partidului 
Comunist Italian, in cadrul căreia 
secretarul general al P.C.I., Enrico 
Berlinguer. a prezentat un amplu 
râoort in legătură cu situația poli
tică si economică din țară.

Milano: miting de protest împotriva recentului atentat comis de neofasciști 
la Brescia

30 de ani de la debarcarea 
trupelor aliate 
In Normandia

Un apel al P.C. Francez

PARIS 6 (Agerpres). — Partidul 
Comunist Francez a dat publicității, 
la 6 iunie, un apel cu prilejul Îm
plinirii a 30 de ani de la debarcarea 
trupelor aliate pe teritoriul francez. 
In document se arată, intre altele, 
că lupta Împotriva fascismului a u- 
nit într-un front comun toate for
țele patriotice ale țării, P.C. Fran
cez remarcindu-șe prlntr-o partici
pare directă la pregătirea și reali
zarea planului de eliberare a Fran
ței. Arătînd că se impune in con
tinuare apărarea idealurilor mișcă
rii de rezistență, P.C.F. subliniază 
că Întărirea unității forțelor patrio
tice va contribui la realizarea nă
zuințelor de democrație, progres fi 
pace ale poporului francez.

DE PRETUTINDENI
• TELEEDUCAȚIA 

PRIN SATELIJI. Noul M,e' 
lit experimental de telecomu- 
nicații-ARS-fl, lansat zilele a- 
cestea de S.U.A.. va avea o po
ziție staționară deasupra Insu
lelor Galapagos. Timp de un an, 
cu ajutorul satelitului vor fi 
retransmise programe de radio 
și televiziune — îndeosebi edu
cative $1 In domeniul medicinii 
— destinate aglomerărilor izo
late din munții Appalache 
(S.U.A.) si din regiunile puțin 
populate ale Alaskăi. Totodată, 
grație acestui satelit, paciențli 
din zonele arctice vor putea fi 
examinați de medicii din ma
rile orașe prin Intermediul ca
merei de televiziune.

Pe de altă parte, «e anunță că 
guvernul indian a Întocmit, cu 
concursul UNESCO, un pro
gram de teleeducațle in pro
bleme de sănătate, viață de fa
milie. agricultură — care, cu a- 
Jutorul sateliților, va putea fi 
recepționat do populația din 
5 000 de sate de pe întreg cu
prinsul țârii.

• PROFITURI-RE- 
CORD. Parcurgind listele I 
impunerilor fiscale date publi
cității, in mod curent, conform 
unei dispoziții legale, opinia 
publică niponă a aflat cu stu
poare că in fruntea listei mi
liardarilor din arhipelag se află 
patronul unei modeste între
prinderi de desfacere a lemnu
lui, cu numai 80 de salariați. 
Ptofiturile record realizate de 
acesta — 5 miliarde de yeni In j 
1973 — nu se datorează insă 
vinzării lemnului, ci busi- 
ness-ului cu terenuri. El a vin-
dut municipalității din Tokio 
circa 85 000 mp din cei 400 000 
mp terenuri mlăștinoase pe 
care le achiziționase încă in 
1942, pentru a depozita lemnul 
și pe care le-a asanat treptat. 
De altfel. 97 din cele 100 per
soane care au obținut anul tre
cut profituri maxime au înca
sat sumele respective tot ca 
urmare a vinzării de terenuri.

• FABULA MODER
NA. „Watership Dowri" (Cim- I 
pia Watership), un roman de 
aproape 500 de pagini, scris in
tr-o manieră care aduce atit cu
,,Călătoriile lui Gulliver", cit șl 
cu „Alice în țara minunilor", și 
al cărui autor este un funcțio
nar superior la Departamentul 
mediului înconjurător din Ma
rea Britanie, Richard Adams, 
bate în prezent toate recordu
rile succeselor de librărie in ță
rile de limbă engleză. Eroii ro
manului, o familie de iepuri 
siliți, datorită înaintării inexo
rabile a civilizației — respectiv 
proiectelor de creare a unui 
oraș in regiunea unde-și duc 
traiul — să-și caute un nou să
laș. trec, inainte de a-și atinge 
țelul, printr-un șir nesfirșit de 
aventuri, intilnesc tot felul da 
obstacole, fie că este vorba de 
animale de pradă, de vinători 
sau chiar de alți iepuri ostili. 
Aceste întimplări creează un 
permanent „suspense", întrețe
sut cu pasaje de un deosebit 
fior liric. Dincolo de frumuse
țea literară a textului, succesul 
acestui roman-alegorie se ex
plică prin mesajul aău : alie
narea indivizilor in societatea 
de consum.

• CATARACTA Șl UL
TRASUNETELE. Se Intim- I 
plă ca persoane in vîrstă, dar
și tineri, ca urmare a unui ac
cident de muncă sau de circu
lație, să sufere de cataractă — 
ceea ce înseamnă că, total sau 
parțial, cristalinul globului o- 
cular devine opac. Operații 
pentru ablațiunea cristalinului 
ajuns in această situație se fac 
cu succes de peste două sute 
de ani. Problema estp că-, după 
operație, în cele mai multe ca
zuri imaginea de pe retina 
ochiului operat diferă sensibil 
de aceea de pe ochiul rămas 
intact. Corectarea defectului 
prin lentile speciale se obținea 
anevoios, deoarece nu se putea 
stabili cu precizie mărimea ce-' 
lor două imagini. Cercetările ’ 
intense, întreprinse in decurs 
de peste două decenii la cli
nica oftalmologică din Miinster 
(R.F.G.) au condus, in cele din 
urmă, la măsurători precise, cu 
ajutorul ultrasunetelor, a ima
ginilor retiniene și la stabilirea 
unor formule furnizate de un 
ordinator numeric, care permit 
să se asigure o vedere corectă 
1a ambii ochi.

• ALBUMINELE DIN 
SORG. Studiind peste nouă I 
mii de mostre de sorg, aduse 
din toate colțurile lumii, tină- 
rul specialist indian P. Singh
a descoperit o specie necunos
cută pină acum, al cărei conți
nut in albumine este aproxi
mativ același cu al laptelui de 
vacă.

Sorgul este o plantă cerea
lieră care se cultivă in nume
roase țări din Asia, Africa șl 
America Latină. Specia desco
perită, adusă dintr-o regiune 
Îndepărtată a Etiopiei, Îndrep
tățește speranța că s-a găsit o 
nouă și importantă sursă de 
hrană.

• CU MOTOCICLETA 
PRIN VĂZDUH. Inițial, I 
Evel Knievel plănuise, nici mal 
mult nici mai puțin, să facă un 
salt cu motocicleta peste... 
Marele Canion — o vale cu pe
reții verticali, tăiată în stincă — 
de-a lungul fluviului Colorado, 
statul Arizona, câre atinge în 
lățime cițiva kilometri. Dar 
autoritățile nu și-au dat asen
timentul. Knievel insă nu s-a 
lăsat. E drept, și-a ales un o- 
biectiv ceva mai modest : ca
nionul riului Snake. statul 
Idaho, avind lățimea de 1 670 m.
Si pentru ca nimeni să nu mai 
stea in calea proiectelor sale, 
pur și simplu a cumpărat ca
nionul respectiv ! In prezent, 
temerarul motociclist se antre
nează cu asiduitate : in tentati
va sa. el va trebui să atingă, in 
numai citeva secunde, o viteză 
de 640 km/h. Și în caz de ne
reușită, iși pune toate speranțe
le în parașuta pe care o va 
atașa motocicletei-zburătoare...
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