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VIZITĂ DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu
ziarului egiptean „Al Ahram44

in județele Ilfov, Ialomița și Constanța
• Au fost 
examinate 

stadiul 
lucrărilor 
agricole și 
amplasarea 

unor 
importante 
obiective 
industriale

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a con
sacrat dimineața zilei de 4 iulie 
examinării stadiului lucrărilor a- 
gricole in județele Ilfov, Ialomița 
și Constanța, studierii amplasării 
unor noi obiective industriale în 
județul Ialomița, problemelor pe 
care le ridică dezvoltarea econo
mică și socială armonioasă a aces
tei zone a țării. In vizita de lucru, 
secretarul general al partidului a 
fost însoțit de Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, 
de miniștri care răspund de do
meniile analizate.

La C.A.P. Fundulea. secretarul 
general al partidului a fost întîm- 
pir.at de Constantin Drăgan, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
?1 P.C.R.. prim-secretar al Comi
tetului județean de partid Ilfov.

Au fost vizitate apoi lanurile de 
griu. floarea-soarelui, porumb ale 
cooperativelor agricole de produc
ție din comunele Fundulea șl 
Ileana.

Cu aceeași atenție au fost exami
nate culturile cerealiere din jude
țul vecin.

în marginea unuia din lanurile 
de griu ale cooperatorilor din Le'n-

Este studiotâ amplasarea unor viitoore obiective industriale

Tovarâșul Nicolae Ceaușescu examinează starea lanurilor de griu

liu-Sat, secretarul general al parti
dului este salutat de tovarășul 
Vasile Marin, prim-secretar al 
Comitetului județean Ialomița al 
P.C.R.

Următoarea oprire se face la 
lanurile de griu ale I.A.S. din co
muna Drumu-Subțire și la cele 
de porumb ale C.A.P. din comuna 
Brâncoveanu și I.A.S. din Draga- 
lina. Secretarul general al parti
dului subliniază cu aceste prile
juri necesitatea ca, imediat după 
recoltare, să fie însămînțată cea 
de-a doua cultură, indică să se a- 
sigure de la început irigarea cul
turilor prin brazde, eliminindu-se 
astfel excesul de aspersoare.

Momentul cel mai important al 
dialogului de lucru cu factorii de 
răspundere din județul Ialomița 
l-a constituit stabilirea amplasa
mentului, în apropierea orașului 
Călărași, a unor noi și importante 
obiective industriale. Tovarâșul 
Nicolae Ceaușescu a studiat, îm
preună cu conducători ai unor mi
nistere și institute de proiectare, 
diverse variante de amplasare a 
acestor obiective, a căror con
strucție este legată direct de vii
toarea arteră de transport — Ca
nalul Dunăre—Marea Neagră. ■

Primul secretar al comitetului 
județean de partid a adresat vii 
mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru grija deosebită 
pe care o acordă dezvoltării in
dustriale a județului Ialomița. Da
torită amplasării noilor obiective, 
orașul Călărași va cunoaște o dez
voltare puternică, deschizîndu-i-se, 
astfel, perspectiva ridicării în rîn- 
dul marilor centre industriale ale 
țării.

Un alt exemplu al grijii perma
nente a partidului și statului nos
tru, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, pentru în
florirea economică a tuturor ju
dețelor țării, îl constituie și orașul 
Slobozia, cuprins în itinerarul 
acestei călătorii de lucru. Alături 
de zecile de blocuri de locuințe 
construite in ultimii ani, s-au 
înălțat aici o serie de edificii pu
blice, culturale și turistice noi, al
tele fiind in plină construcția.

Relevînd perspectivele industria
le ale acestor orașe — Călărași și 
Slobozia — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere întocmirea unor 
studii de dezvoltare a localităților 
respective, care’ să prevadă con
diții optime de locuit numărului 
tot mai mare de muncitori, pre
cum și importante obiective social- 
culturale, pe măsura afirmării lor 
ca puternice centre economice. 
Dezvoltarea acestor orașe — sub
liniază secretarul general al parti
dului — trebuie să se bazeze pe o 
concepție modernă, unitară, să aibă 
în vedere construcții cu mai multe 
etaje, care să înglobeze armonios 
realizările urbanistice actuale, ast
fel încît perimetrul localităților să 
nu se extindă pe seama fondului 
funciar. Aceleași recomandări se 
fac și în ce privește dezvoltarea 
orașului Fetești.

La hotarul județului Constanța, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
salutat de tovarășul Vasile Vîlcu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al co
mitetului județean de partid. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu se oprește 
pe ogoarele I.A.S. Hîrșova și Doro- 
banțu, ale C.A.P. din satul Tichi- 
lești, comuna Horia, se interesează 
de stadiul recoltărilor, de reparti
zarea mijloacelor de muncă, a 
echipelor de lucru, de recoltele ob
ținute pînă acum.

Secretarul general al partidului 
cere detalii asupra modului de 
realizare a noilor amenajări pentru 
irigații, recomandă intensificarea 
acțiunilor, dat fiind că în această 
parte a Dobrogei pămîntul are ne
voie încă de multă apă.

La trecerea prin orașul Constanța 
și prin stațiunile din sudul lito
ralului, mii de oameni au ieșit 
în întîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, salutînd cu vii aplauze 
și ovații entuziaste, exprimîndu-și 
prin aceste manifestări aprobarea 
față de politica partidului și statu
lui nostru, stima față de activita
tea neobosită a secretarului gene
ral al P.C.R.

(Agerpres)

Dupfl cum c-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit la 1 Iulie a c. pe ziaristul HAMDY FOUAD, co
respondent diplomatic al ziarului egiptean „Al Ahram", acordind un 
Interviu acestui ziar.

ÎNTREBARE : Președintlele 
Sadat a vizitat România zilele 
trecute. Cum aprcciațl dum
neavoastră această vizită in 
perspectiva dezvoltării relațiilor 
româno-egiptene 1

RĂSPUNS : Vizita președintelui 
Anwar Sadat in țara noastră a mar
cat un nou șl important moment in 
dezvoltarea relațiilor do prietenie 
și colaborare dintre Republica Socia
listă România și Republica Arabă 
Egipt. Rezultatele vizitei sînt con
semnate in documentele încheiate cu 
acest prilej, care dau glas dorinței 
comune de a obține un progres mai 
rapid pe calea dezvoltării economi- 
co-sociale, n consolidării indepen
denței și suveranității, de a conlu
cra tot mal activ in interesul celor 
două țări, în spiritul colaborării, 
păcii și prieteniei intre toate popoa
rele. Aș dori in mod deosebit să 
subliniez atmosfera de caldă cordia
litate in care s-a desfășurat vizita, in 
cursul căreia și-au găsit o elocventă 
expresie sentimentele de prietenie 
frățească, relațiile bune existente 
Intre partidele, statele și popoarele 
noastre, aspirațiile corqune spre un 
viitor prosper, spre o viață demnă 
și fericită.

în continuarea dialogului început 
la Cairo in 1972, convorbirile recen
te au deschis largi perspective pen
tru extinderea și adincirea relațiilor 
prietenești și de colaborare româno- 
egiptene pe plan politic, economic, 
științific, cultural și uman. Au fost 
convenite măsuri de o deosebită im
portanță pentru intensificarea și di
versificarea schimburilor .comerciale 
și a cooperării reciproc avantajoase 
in producție, in domeniul tehnologiei 
și al cercetării științifice, al invăță- 
mintului și pregătirii cadrelor de 
specialiști, pentru intensificarea con
tactelor și a schimburilor cultural- 
artistice, turistice, sportive. Totoda
tă, documentele comune adoptate au 
stabilit un cadru propice dezvoltării 
continue a colaborării bilaterale și 
cu celelalte state, în examinarea și 
rezolvarea problemelor internaționa
le, in promovarea păcii, destinderii 
și colaborării in întreaga lume.

ÎNTREBARE : L-ați cunoscut 
mai îndeaproape pe președintele

Oțel 
peste prevederi

Siderurgiștil țării intimplnă 
cele două mari evenimente is
torice din viața poporului’ nos- 

• ftu — al- -Xt-lea Congres pJ 
partidului și a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei — cu 
succese remarcabile. Ei au în
scris pe graficul întrecerii pri
mului semestru, in plus față de 
planul pe aceeași perioadă a 
anului trecut, o cantitate de 
otel aproape egală cu cea a în
tregului an 1938. zXcest succes', 
s-a obținut in mare parte pe 
seama perfecționării tehnologii
lor de lucru și a folosirii cu 
randament sporit n cuptoarelor.

Rezultate bune in această pri
vință au obținut oțelarii de la 
Hunedoara, Reșița și Galați. 
Totodată, combinatele și uzinele 
metalurgice au inclus in fabri
cație noi mărci de oțeluri aliate 
și de calitate, numeroase alte 
tipuri de table, profile, slrmă, 
țevi, produse care vor permite 
constructorilor de mașini să 
realizeze o gamă mai largă de 
utilaje și agregate în condițiile 
unei eficiențe economice ridi
cate. In perioada scursă din 
acest an s-a lucrat, de aseme
nea, în ritm intens pentru pune
rea în funcțiune a instalațiilor 
de turnare continuă a oțelului 
la Galați și la întreprinderea 
„Oțelul Roșu" și de degazare in 
vid. ceea ce va conduce la reali
zarea unui metal cu Înaltă pu
ritate.

(Agerpres)

r

Ce vor scrie reporterii, peste cinci ani,
despre întreprinderea dumneavoastră?

INAUGURAT ÎN 1974, 
ANUL CELEI DE A XXX-a 
ANIVERSARI A ELIBE
RĂRII. AL CELUI DE AL 
XI-LEA CONGRES ĂL 
PARTIDULUI. Un aseme
nea debut implică obligații 
sporite. în primul rind, de
sigur. obligația DE A PAȘI 
CU DREPTUL, DIN PLIN.

Cum este indeplinită a- 
ccasiâ obligație ? Opt din
tre corespondenții noștri 
s- au oprit, recent, la tot a- 
titea întreprinderi și capa
cități de producție intrate 
de curind in funcțiune. O 
primă constatare globală : 
simpla enumerare a locali
tăților, a unităților și a 
produselor ne pune față-n 
față cu...

...O DIVERSITATE SEM
NIFICATIVA. Iată : din 
Bistrița-Năsâud, Ion An- 
ghel ne vorbește despre 
fabrica de sticlărie pentru 
articole de menaj ; la Iași, 
Manole Corcaci a fost oas
petele liniei de țevi suda
te prin curenți de înaltă 
frecvență, nouă capacitate 
a întreprinderii metalur
gice ; la Buzău, Mihai Bâzu 
a cunoscut problematica 
întreprinderii textile, re- 

k.

Sadat In cursul acestor zile. Ați 
putea tă ne spuneți ceva deo
sebit despre personalitatea șefu
lui statului egiptean ?

RĂSPUNS : Nu am obiceiul să 
vorbesc despre alți președinți. Rela
țiile dintre președintele Sadat șl mine 
sint prietenești, frățești. Consider că 
președintele Sadat pornește in mod 
temeinic de la Interesele poporului 
egiptean, este In cel mai înalt grad 
preocupat de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării cconomico-șocia- 
le rapide a țării sale, făuririi unui 
viitor fericit poporului său. Apreciez 
că prin felul in care a acționat, in 
diferite ocazii, președintele Sadat a 
dat dovadă de o adincă înțelegere a 
problemelor și, în același timp, de 
fermitate și hotărire pentru a asigu
ra soluționarea acestora in mod co
respunzător.

ÎNTREBARE : Palesfinenii au 
exprimat mulțumirile lor pro
funde președintelui Nicolae 
Ceaușescu, deoarece Domnia Sa 
nu numai că a recunoscut po
porul palestinean și drepturile 
sale, dar, in același timp, a 
vorbit despre faptul că Organi
zația pentru Eliberarea Palesti
nei este reprezentantul legitim 
al acestui popor. Este primul 
președinte al unui stat nearab 
care recunoaște acest lucru și am 
putea să apreciem, totodată, că 
președintele Ceaușescu a făcut 
prin aceasta un pas mult mai 
înainte chiar decit multe state 
arabe. Care este poziția Exce
lenței Voastre șl a țării dum
neavoastră față de reprezentarea 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei la Conferința de pace 
de la Geneva și față de recu
noașterea acesteia ca singura 
care reprezintă pe palestineni ?

RĂSPUNS : România s-a pronunțat 
încă de mult pentru soluționarea 
problemei poporului palestinean in 
conformitate cu năzuințele sale, in
clusiv pentru dreptul său de,a-și or
ganiza un stat propriu, independent. 
Noi am recunoscut Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, care are, 
de altfel, un reprezentant permanent 
la București. Considerăm că recunoaș
terea Organizației pentru Eliberarea

UTILIZAREA RAȚIONALĂ A SPAȚIILOR DE PRODUCȚIE
Colectivele din în.-’ 

treprinderile indus
triale bucureștene de
pun eforturi susținu
te in'vederea folosirii 
cit mai eficiente a ca
pacităților și a spa
țiilor -dC* ’ Dfocfti^tle. Lâ 
Automatica, de exem
plu. prin reamplasarea 
utilajelor s-a eliberat 
o suprafață de 750 mp, 
pe care se vor monta 
utilaje in valoare de 
11.6 milioane lei. A- 
ceastă măsură îm
preună cu introduce
rea tehnologiei de 
grup si punerea in 
funcțiune a două linii 

de fabricație pentru 
tip rame și tip uși 
vor aduce sporuri de 
producție de circa 19 
milioane lei in anul 
acesta. Rezultate re
marcabile, au fost ob
ținute, în*  acest sens, 
in primele șase luni 
ale anului și la com
plexul C.I.L. Pipera, 
unde, prin reampla- 
sarea utilajelor in 
flux continuu, des
congestionarea supra
fețelor productive o- 
cupate de produsele 
finite și alte măsuri 
organizatorice s-au e- 
liberat spații impor

DUPĂ RECOLTAREA ORZULUI, 
CU TOATE FORȚELE LA GRÎU
• IALOMIȚA •. Organizare... de 6000 ha pe zi
• OLT: Mecanizatorii in întrecere
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cent inaugurată ; la Cluj, 
Alexandru Mureșan a vi
zitat NAPOMAR-ul, noua 
fabrică de mașini de recti
ficat a întreprinderii „U- 
nirea" ; la Năvodari, la 
combinatul chimic, Geor

...Opt localități unite sub 
același semn.: înnoirea, îm
bogățirea industrială. Toate 
opt ilustrind, prin diversi
tatea noilor produse, com
plexitatea dezvoltării eco
nomice a țării. Și toate —

La teleconferința de azi, corespondenții

„Scinteii" prezintă opt dintre noile

capacități industriale ale țării

ge Mihăescu s-a documen
tat in privința celei mai re
cente unități : instalația de 
criolit ; la Blaj, Ștefan Di- 
nică s-a oprit la tinăra în
treprindere de accesorii 
pentru mașini-unelte ; la 
Mediaș, Nicolae Brujan a 
făcut un popas la recent 
inaugurata fabrică de brin- 
zcturi frămintate ; la Timi
șoara, Cezar Ioana a vi
zitat întreprinderea de pre
fabricate din beton.

unite printr-un numitor co
mun :

PRIMII PAȘI, PRIMELE 
SUCCESE PRODUCTIVE... 
o BISTRIȚA. „Fabrica de 
sticlărie a intrat în func
țiune chiar in luna iunie, 
cu 22 de zile mai repede. 
Un devans care ne obligă. 
Ne obligă, de asemenea, 
moderna dotare tehnică 

• (sintem prima fabrică din 
țară înzestrată cu un cup
tor de topit sticlă colorată

Palestinei ca unicul reprezentant le
gitim al poporului palestinean con
stituie un sprijin acordat luptei po
porului palestinean și corespunde 
unei realități. Pornind de la punctul 
de vedere că o pace dreaptă și du
rabilă in Orientul Mijlociu nu poate 
fi realizată fără a se ajunge la o 
soluție echitabilă in problema pales- 
tineană, noi apreciem necesară par
ticiparea deplină și independentă a 
reprezentanților Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei la lucrurile 
conferinței de la Geneva. De aceea, 
considerăm că trebuie depuse toate 
eforturile pentru a crea condițiile 
necesare ca aceștia să poată parti
cipa la conferință.

ÎNTREBARE : Cum analizați 
rezultatele războiului din 6 oc
tombrie și care sint perspecti
vele de pace in această zonă ?

RĂSPUNS : Războiul a produs 
schimbări radicale în situația din O- 
rientul Mijlociu. Pe de o parte, a 
demonstrat capacitatea țărilor arabe 
de a duce acțiuni militare cu succes, 
iar pe de altă parte, a spulberat 
mitul invincibilității Israelului. Tot
odată. războiul a creat mari pericole 
de extindere a conflagrației, cu con

secințe imprevizibile nu numai pen
tru popoarele din această zonă, dar 
chiar pentru pacea mondială. Ostili
tățile au demonstrat încă o dată că 
in Orientul Mijlociu nu este posibilă 
decit o soluție politică care să ducă 
la retragerea Israelului din teritorii
le ocupate in urma războiului din 
1967, că securitatea statelor din a- 
ceastă zonă nu se poate asigura prin 
ocupări teritoriale, ci prin relații de 
buna vecinătate, de colaborare și 
prietenie.

ÎNTREBARE : Israelul a ob
ținut pentru sine un reactor 
atomic și anumite rapoarte se
crete asigură că există posibili
tatea producerii bombei atomice 
și a altor arme atomice in a- 
ceastă țară. Egiptul urmează să 
obțină astfel de reactoare pen
tru scopuri pașnice. Care este 
părerea dumneavoastră in aceas
tă privință ?

RĂSPUNS : Ne-am pronunțat șl 
ne pronunțăm în orice împrejurare 
pentru folosirea energiei nucleare 
exclusiv in scopuri pașnice. Energia 
nucleară trebuie să servească popoa
relor de pretutindeni, deci și celor 
din Orientul Mijlociu, in vederea fo-
(Continuare în pag. a IlI-a)

tante pe care se mon
tează noi utilaje. La 
Electronica a fost eli
berată o suprafață de 
540 mp, pe care a fost 
amplasat atelierul de 
prelucrarea maselor 
plastice, iar la între
prinderea Stela, unde 
au fost devansate cu 
15 luni lucrările de 
dezvoltare, au fost 
montate în spațiile 
existente două noi li
nii tehnologice pentru 
producția de săpun, cu 
o capacitate de 12 500 
tone pe an.

(Agerpres)

"\

în flux continuu). Cum răs
pundem acestor obligații ? 
încă din prima zi, toate 
secțiile îșl depășesc planul 
(zilnic — cîteva mii de ar
ticole in plus), ceea ce ne 
garantează că anul acesta 
vom realiza cele cinci mi
lioane de articole de sticlă
rie, care înseamnă atinge
rea parametrilor proiectați 
cu un devans de 18 luni" 
(Gheorghe Greța, directo
rul fabricii), o IAȘI. „Noua 
linie de țevi a debutat în 
martie cu un 6ucces de... 
8 500 000 lei valută (costul 
întregii linii, dacă am fi 
importat-o). Dar noi am fă
cut-o cu mijloace Interne. 
Firesc, acest succes conti
nuă in producție : în mar
tie am realizat 1018 tone 
țevi ; in aprilie — 1 500 ; 
in mai — 1 70Q ; in-iunie... 
Ceea ce ne garantează a- 
tingerea parametrilor pro
iectați (2 000 de tone) cu 
șapte luni mai devreme" 
(Ion Nădejde, inginer-șef). 
o BUZĂU. „Sintem prima 
întreprindere republicană, 

Petre DRAGU
(Continuare în pag a Il-a)
_ _ _ _ _ _ _ J
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| Laocoon 
la... „Unio“

De cite ori trecea prin dreptul 
unui copac de pe strada Par
cul Someșului de Jos. inginerul 
Constantin Bruciu. directorul 
grupului școlar de pe lingă În
treprinderea „Unio" din Salu- 
Marc. se oprea, admirind Înde
lung trunchiul acestuia, cu cren
gile ciudat contorsionate. Cind 
a aflat, in primăvara aceasta, 
câ. potrivit schiței de sistemati
zare. in locul respectiv se va 
înălța un nou edificiu urbanis
tic. directorul și-a luat cu el 
un grup de elevi si. ..înarmați'*  
cu cazmale și tirnâcoape. au 
dezgropat cu grijă copacul și 
l-au plantat in curtea școlii, 
reintre cei veni ți să le admire 
isprava s-au aflat și citiva bo
tanicii dc faimă, care au des
coperit. in strania încolăcire a 
copacului, un exemplar foarte 
rar din specia ..gymnbcladus 
canadensis". Și. pentru câ sea
mănă cu celebrul grup statuar, 
copacului salvat i se spune 
acum Laocoon. In plus, pentru 
frumusețea și raritatea lui. Lao
coon a fost pus sub ocrotirea 
legii.

Atenție 
la pietricele

Pe șoseaua Drăpâșani-Caracal 
sc execută lucrări de așezare a 
unui strat dc pietriș peste as
falt. Datorită nerespectârii vi
tezei înscrise pe indicatoare, 
numeroase autovehicule au ra
ma s fără parbriz. Dar ceea ce 
surprinde este faptul că toc
mai cei care răspund de ase
menea lucrări și ar trebui să 
tie primii care să respecte in
dicatoarele. nu le respectă. Ast
fel. marți 2 iulie, autocisterna 
31-DJ-2343. a secției de întreți
nere. reparare drumuri și siqu- 
ranța circulației Slatina, condu
să dc' Alexandru Neață, circu- 
hnd cu viteză excesivă, a sparl 
parbrizul unui autoturism. Ieri, 
alte autovehicule au ieșit din 
zonă cu parbrizele făcute zob. 
Pină pe la 50 km pe oră, pie
tricelele stau cuminți, la locul 
lor. După aceea...

Din cauza 
unui „a“ mic

Aflat in pragul pensionării, 
Enc Ioan de la I.G.O. Călărași, 
secția Lehliu. a prezentat, in
tre altele, o adeverința justifi
cativa eliberată de întreprinde
rea de creștere și ingrășare a 
animalelor București, secția 
Dilga. unde a lucrat 2 ani, in 
perioada 1954-1956. Uitindu-se 
la adeverință, cei de la I.G.O. 
s-au mirat, refuzind-o :

— Aaaa. aici scrie Ion. fără 
„a", iar la noi ești loan, cu 
..a". Fără „a“, actul nu-i vala
bil.

Omul • s-a dus la întreprinde
rea bucureșteanâ emitentă, să-i 
pună un ..a", dar și aici a jost 
intimpinat cu același :

— Aaaa. nu se poate, că la 
noi ai figurat ca Ion, fără ..a", 
de unde să scoatem noi acuma 
un „a" 2

Ei n-au de unde să-l scoată, 
cei de la I.G.O. n-au cum să-l 
pună și astfel omul umblă de 
un an de zile pe drumuri, iar 
ziua pensionării se apropie. 
Cind cele două întreprinderi 
vor ajunge la o înțelegere și 
vor vedea cit de simplu se pu
tea rezolva totul, n-o să ne mi
răm dacă vor exclama : „Aaaa, 
un fleac !“

Nu-i de vină 
numai 
vîntul...

Un vint năprasnic s-a abătut 
în ziua de 1 iulie în raza co
munei Uivar. din județul Timiș. 
Au fost doboriți cițiva stilpi de 
curent electric. Firesc ar fi fost 
să fie luate urgente măsuri de 
pază a acestora, pină la reme
dierea avariei, de către oameni . 
de meserie. Dar nimeni nu s-a | 
gindit la acest lucru și urmările | 
au fost tragice. Trei copii, in 1 
virstă de 7. 8 și 10 ani. scăpați I 
de sub supravegherea părinți- I 
lor. au început să se joace cu I 
sirmele aflate sub tensiune. Doi ■ 
dintre ei au fost electrocutați I 
mortal, iar al treilea se află I 
internat la spitalul clinic de 
copii din Timișoara. .

Umblînd 
cu brînza, 
a făcut-o 
de... oaie

Din ce tratat de alchimie o fi 
extras magazionerul Merca Taș- 
cu, de la Fabrica de produse 
lactate din Slobozia, procedeul 
transformării brinzei in... aur, 
incă nu s-a aflat. Ceea ce știm 
precis de la tocotenent-colonelul . 
Gh. Dănescu. șeful Inspectară- I 
fulul județean Ialomița al Mi- I 
msterului de Interne, este că la 
locuința lui M. T. s-au găsit mai I 
multe obiecte de aur și frumu- I 
țica sumă de 127 000 lei bani I 
peșin. Întrebat de proveniența 
acestora, cu o candoare dezar- 
mantăr magazionerul a declarat 
că și t-a strins leu cu leu. din... 
economii. Tot ce e posibil, pen
tru că la ultimul control 1 s-a 
găsit un... plus de 1 700 (una 
mie șapte sute) kg brinză „eco- ■ 
nomisită“ numai in ultimele I 
două săptămini. t

Rubrică redactată
Petre POPA
și corespondenții

IALOMIȚA

Organizare... de 6000 ha pe zi
în Bărăgan este din nou soare 

puternic. Cerealele s-au copt. De 
aoeea mecanizatorii din județul Ia
lomița lucrează intens la recoltatul 
păioaselor și insămlnțatul culturilor 
succesive. Pină la 4 aprilie, in între
prinderile agricole de siat se recol
taseră 10 500 hectare orz din cele 
11 000 ha cultivate. Numeroase uni
tăți. printre care Ciocănești. Ciul- 
nița. Stelnica. Jegâlia. Drumu-Sub- 
țire. Mircea Vodă. Vlădeni și altele, 
au încheiat această lucrare, iar re
colta a fost pusă la adăpost in ma
gazii. Concomitent, s-a trecut cu 
toate forțele la insăjnințatul cultu
rilor succesive pentru furaje. Pină 
acum, după orz, in fermele de stat 
au fost insămințate 3 200 hectare. 
In cooperativele agricole bilanțul 
secerișului la zi consemnează 6 700 
hectare orz. recoltate din 11 500. Au 
fost balotate paiele și eliberate. 4 800 
hectare si s-au insămințat cu furaje 
in cultura r Il-a 2 950 hectare. După 
cum se poate vedea, peste tot lu
crările se desfășoară in flux con- 
tinuu.

Pe teren am putut constata câ sa 
muncește organizat, disciplinat, iar 
recolta ajunge in timp scurt din 
cimp in magazii. Cooperativele agri
cole din raza de activitate a S.M.A- 
Tândărei au terminat ieri, 4 iulie, 
recoltatul orzului. Numai la coope
rativa agricolă Gheorghe Lazăr mai 
erau 50 hectare de orz, dar care este 
destinat pentru sămință și trebuie 
să fie bine uscat. ..La însămințatul 
culturilor succesive avem forțe să

al ministrului afacerilor

PROGRAMUL TI

vremea
ale construcției socialismului in 
cei 30 de ani de la eliberare. 
(Nistor Țuicu).

Vo prezentam din noua arhitectură a orașelor țarii trei Imagini: Casa de cultură din Oradea (foto 1), noi construcții de locuințe la 
Brașov (foto 2) șl supermagazinul „Trivale" din Pitești (foto 3) poto : S. Cristian

PROGRAMUL I

de
documentar

ZILELE CULTURII 
CÂLINESCIENE

Municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a găzduit cea de-a 
6-a ediție a zilelor culturii că- 
linesciene. Devenită tradițională, 
această amplă manifestare cul
turală a întrunit in orașul de pe 
valea Trotușului numeroși oa
meni de ș'iință Și cultură din 
întreaga țară. Ea a debutat cu 
o suită de manifestări cu un 
pronunțat caracter educativ : 
evocări, vernisajul unei expozi
ții de artă plastică, recitaluri 
de poezie patriotică, lansări de 
cărți. Cu acest prilej a avut loc 
și o sesiune de comuni
cări științifice. In cadrul ce
lor 8 secții de specialitate, 
corespunzind activității societă
ții culturale „George Călinescu" 
din localitate, și-au adus con
tribuția numeroși oameni de 
artă și cultură. Manifestarea 
s-a încheiat cu un recital liric 
..Poetul in cetate" și un coloc
viu de impresii. (Gh, Baltă).

,,CRAIOVA ’74"
Sub acest generic, sal^ de 

expoziții din noua clădire a 
Teatrului Național din Craiova 
găzduiește o interesantă expozi
ție de artă fotografică interju
dețeană închinată . "
mari evenimente politice 
anului. Cele peste 600 de expo
nate realizate de ^artiști ama
tori prezintă, in orimul rind. 
omul muncii in diferitele sale 
ioGStaze. realizări din industrie, 
agricultură, pe tărim edilitar 
și social-cultural din peste 20 de 
județe ale tării. Exponatele 
scot in evidență atit măiestria și 
talentul fotografilor amatori, 
cit și impresionantele realizări

celor două 
ale

LA 7 IULIE 1974

Tragere excepțională „Pronoexpres"
Cu prilejul concursului inter

național de călărie-obstacole 
„Cupa prieteniei", care va avea 
loc in zilele de 12—14 iulie 1974, 
/Xdministrația de Stat Loto- 
Pronosport informează partici
panții că organizează, in ziua 
de 7 iulie, o nouă tragere ex
cepțională „Pronoexpres", care 
se va desfășura după noua for
mulă tehnică aplicată la 17 fe
bruarie. Se vor efectua 6 extra
geri. după cum urmează : extra
gerea I de 9 numere din 45 : 
extragerea a Il-a de 9 numere 
din 45 : extragerea a IlI-a de 
9 numere din 45 : extragerea a 
IV-a de 8 numere din 45 ; ex
tragerea a V-a de 8 numere 
din 45 ; extragerea a Vl-a de 8 
numere din 45. Participarea se 

mergem la o zi distanță de combine 
— ne-a spus ing. Viorel Cicu, di
rectorul S.M.A. Țftndărel. Am arat 340 
hectare — întreaga suprafață rccol- 
lată pină in prezent — din care 190 
hectare au fost insămlntate cu po
rumb".

După încheierea recoltării orzului 
s-a trecut la griu. La cooperativele 
agricole din Țăndărei și Gheorghe 
Lazăr. care au cultivat soiul timpu
riu ..Excelsior", boabele au ajuns 
la maturitate. în prima zi. griul a 
fost strins de pe 35 hectare. O or
ganizare temeinică a campaniei de 
seceriș am intilnit și la cooperativa 
agricolă din comuna Independenta. 
După ce s-a terminat secerișul or
zului. două combine au fost repar
tizate la rapițâ. urmind ca pină 
vineri la amiază să se termine re
coltatul acestei culturi. ..La griu am 
intrat acum, de dimineață, cu 6 com
bine — nc-a spus ing. Ion Grigoiu. 
De miine. după ce se vor elibera 
combinele care lucrează la răpită, 
vom intra in ritmul stabilit — 76
hectare pe zi — astfel că, in 10 zile 
bune de lucru, vom Încheia recol
tatul griului".

în fiecare zi, specialiștii din uni
tăți, de la Direcția generală agri
colă urmăresc stadiul de coacere a 
culturilor păioase. „în momentul de 
față, griu bun pentru recoltat avem 
In special in sudul județului și in 
unele unități situate pe terasă — 
ne-a spus ing. Gheorghe Pescaru, 
directorul Trustului județean S.M.A.

IMAGINI DIN ALBUMUL EDILITAR AL TĂRII

„BiRLAD-800
Jubileul de 800 

existență atestată _____
a Birladului — ce va fi'sărbă
torit in acest an — este oma
giat cu numeroase acțiuni cul- 
tural-artistice.' în aproape toate 
unitățile economice (întreprinde
rile de rulmenți, de confecții, 
fabrica de ulei etc), la casa de 
cultură a sindicatelor și la clu
bul șantierului nr. 3 au avut 
loc expuneri : ..File de istorie 
birlădeană". ..De la berladnici 
la birlădeni", „Din trecutul 
mișcării muncitorești birlădene". 
S-au mai organizat seri literare: 
..Birladul in contextul culturii 
naționale", „Birladul ieri și azi", 
intilniri Intre scriitori ieșeni și 
membrii cenaclului literar. „A- 
lexandru Vlahuță" etc. (Vasile 
Iancu).

EXPOZIȚIE OMAGIALĂ 
PANAIT ISTRATI

în întimpinarea aniversării a 
90 de ani de la nașterea mare
lui prozator român Panait Is- 
trati, Muzeul literaturii române 
a inaugurat. în incinta Biblio
tecii municipale din Brăila, o 
expoziție omagială intitulată 
..Pămintul românesc, izvor al o- 
perei lui Panait Istrati". Expo
ziția. care a fost prezentată de 
curind in Franța și Tunisia, cu
prinde documente, manuscrise, 
edițiile princeps ale operelor 
celui care a creat „Chira Chi- 
ralina" și „Moș Anghel", pre
cum si fotografii și o bogată 
corespondentă cu personalități 
ale vremii. (Agerpres)

face cu bilete de 6 si 13 lei, 
varianta de 15 lei avind drep
tul de participare la toate cele 
6 extrageri. In total, vor fi ex
trase 51 de numere ciștigătoare. 
La tragerea excepțională „Pro- 
noexpres" din 7 iulie se vor 
atribui numeroase și importan
te premii in bani, in autoturis
me „Dacla-1300" si „Moskvici 
408'412", precum și excursii in 
Franța (Paris — Valea Loarei) 
cu avionul, cu o durată de circa 
10 zile, excursii de cite două 
locuri in Cehoslovacia. R. D. 
Germană și R- P. Ungară (cu 
trenul) cu o durată de circa 
15 zile, excursii de două locuri 
sau un loc in R- P- Bulgaria 
(cu trenul). cu o durată de 
circa 3 zile.

Pină acum am recoltat peste 1 000 
ha cu griu din solurile timpurii. Din 
cauza umidității boabelor. In unele 
unități secerișul nu a început. Or
ganizarea este bună, dispunem dc 
forțe suficiente — ne-au venit in 
ajutor 125 combine din alte județe 
— si Incepind de săptămina viitoare

Mecanizatorii
Datorită folosirii eficiente a forței 

mecanice, a timpului bun de lucru, 
secerișul orzului se apropie de sfîr- 
șit, iar recoltarea griului se află in 
plină desfășurare in unitățile din 
sud. Pe lingă cooperativele agricole 
din raza de activitate a S.M.A. Ște
fan cel Mare, au declanșat această 
importantă lucrare și unitățile din 
cadrul S.M.A. Corabia. Vișina, Sto- 
ienești. Caracal etc.

Mecanizatorii, antrenați In marea 
întrecere socialistă, realizează și 
depășesc zilnic norma la recoltare, 
în unitățile din cadrul consiliului 
intercooperatist Corabia, dc pildă, 
numai intr-o singură zi au fost re
coltate 215 ha cu griu din cele 3 405 
ha cultivate. încă din prima zi de 
seceriș la griu. numeroși mecaniza
tori și-au depășit norma planificată. 
Iată citeva exemple : Ștefan Beșcu- 
că. de la cooperativa agricolă „Voin- 
ț.a"-Corabia. unul dintre cei mai 
harnici și destoinici mecanizatori, a 
recoltat cu combina C-12 31 tone
griu față de 25 tone cit este stabi
lit. De asemenea, mecanizatorii Con
stantin Nețoiu, de la „Unirea“-Cora- 
bia. Ion Chihaia, de la Gura Padinii, 
au depășit norma zilnică la com-

16.00 — 17,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune in limba germană. 
19,10 Imagini din Venezuela.
19,25 1001 de seri î Povești din că

limară.
19.30 Telejurnal.
20,00 România — Anul XXX — re

vistă social-polltică TV.
20,35 Film artistic : „Dragul meu 

Charlie”. Producție a stu
diourilor de televiziune ame
ricane. (Premieră pe țară).

22,15 24 de ore.

(Urmare din pag. I)

din industria textilă, a Bu
zăului. Prima nu numai 
cronologic și nu numai pe 
plan local, ci și ca grad de 
tehnicitate — și la nivel 
național. De pildă, la anul 
vom fi in măsură să pre
lucrăm. in premieră pe 
țară, articole vopsite in fir" 
(Petre Miron, maistru). 
„Dar pină la- anul ne con
fruntăm cu angajamentele 
la zi. Și nu stăm rău. Pen
tru că avem un colectiv 
bine pregătit, mobilizat de 
obiectivul intrării, pină la 
23 August, in parametrii 
proiectați. Adică, cu șase 
luni mai devreme. Adică, 
cu 20 000 mp de țesături 
peste plan" (ing. Emil Stâ- 
nilă). • CLUJ. „Cu o lună 
în urmă, pe poarta 
NAPOMAR-ului a ieșit 
primul lot de mașini de 
rectificat realizate la noi. 
Era nu doar o premieră dc 
producție, ci și dc produs. 
Căci mașinile noastre, pui- 
tind inscripția R.P.O.-200, 
reprezintă prima confir
mare, la nivel industrial, a 
valabilității muncii celor 
care le-au conceput : spe
cialiștii Institutului de pro
iectare a mașinilor-unelte 
și agregatelor — București. 
Angajamentul nostru dc a 
realiza, pină la sfirșitul a- 
nului, 250 de R.P.O.-200 șl 
25 de R.P.O.-320. va fi, sin
tem siguri, realizat cu suc
ces" (Iosif Crecan, inginer- 
șef). • NĂVODARI „Crio- 
litul, pulberea necesară fa
bricării aluminiului, este 
produs intr-o instalație rea
lizată după proiectul unor 
ingineri din combinat, 
Gheorghe Lorinț și Ștefan 
Dobrică. in colaborare cu 
ICECHIM — București. Este 
un procedeu ieftin de ex- 

vom realiza viteza zilnică planifi
cată de 6 000 ha".

Există deci condiții ca in județul 
Ialomița secerișul griului să se în
cheie la timp și fără pierderi.

• l ucian CHJBOTARU 
corespondentul „Scinteli"

în întrecere
bina C-12 cu 5—0 tone. Rezultate re
marcabile obțin mecanizatorii dc pe 
combinele C-l și C-3. De exemplu, 
tractoristul Gheorghe V. Gheorghe, 
de la „Unirea“-Corabia, a recoltat 
in ziua de 3 iulie 18 tone față de 
15 prevăzute. Toți mecanizatorii de 
la S.M.A. Corabia, care au depășit 
norma zilnică la treieriș, seara au 
fost premiați de conducerea sta
țiunii.

Desigur, lista mecanizatorilor care 
își depășesc normele in campania de 
vară este mult mai mare. De notat 
că pentru sporirea ritmului și la 
celelalte lucrări, pe lingă premiile 
date de către stațiunile de mecani
zare, tractoriștilor care depășesc 
normele prevăzute li se dau stimu
lente din partea cooperativelor agri
cole.

Așadar, Întrecerea mecanizatori
lor este In toi. Hotărlrea lor este de 
a stringe repede și fără pierderi În
treaga recoltă dc griu. Și primele 
succese constituie o garanție a înde
plinirii acestui angajament.

F.mllian ROUĂ 
corespondentul „Scinteli"

17,.10 Telex.
17.35 Avanpremieră.
17.40 Lumea minunată a animației. 
19,00 Cintece populare interpretate 

de Ana Bejan, Cristina Tâ- 
rășneagfi, Gheorghe Palcu, 
ItUi Iancu, Ionică Schlpoancă 
șl Nelu Miron. Conducerea 
muzicală : Radu Volnescu.

19,25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 O viată pentru o idee : An

glie] Sallgny ; Portret Spiru 
Haret.

20.30 Să cinte tinerețea — muzică 
ușoară.

20.53 Bucureștiul azi.
21,10 O voce de aur : Mario Lanza.
21.35 Biblioteca pentru toti : Camll 

Petrescu (I).

tragere a criolitului din 
apele reziduale de la insta
lația de clorură de alumi- 

,niu, pină acum nefolosite.
Primele cantități de criolit 
au fost produse in bune 
condiții. Deci, in 12 luni 
cit e termenul, poate chiar 
mai devreme, vom atinge 
parametrii proiectați : 1 000 
dc tone pe an" (ing. Con
stantin Negreanu, șeful in
stalației). • BLAJ „Con-

du-1 în brinzeturi fine — 
Cedar, Tilsit, Trapist, O- 
landa. Primele sute de tone 
(o bună parte pentru ex
port) au și luat drumul pie
ței. Iar ciștigul suplimentar 
de 500 000 de lei, obținut 
prin avansul intrării în 
funcțiune, se menține. Și 
crește" (Achiin Stoia, in- 
giner-șef). • TIMIȘOARA. 
„Realizăm elemente din be
ton pentru construcții in-

OPT CITATE DIN RE
PORTAJE... INCA NESCRI
SE. Corespondenții noștri 
au formulat următoarea În
trebare : Despre ce vor scrie 
reporterii, peste un an sau 
peste cinci, In legătură cu 
întreprinderea dv ? Iată 
fragmente din răspunsurile 
primite de la reprezentan
ții tinerelor unități.

• „Linia de țevi ieșeană 
realizează acum și produse

pesfe cmc/ ani?
strulm accesorii pentru ma- 
șinl-unelte, cu profil de 
mecanică fină. Sintem ti
neri nu doar prin virsta 
întreprinderii, ci și prin a- 
ceea a oamenilor. Aproape 
întreg colectivul nostru 
este alcătuit din absolvenți 
de școli profesionale. Dar 
nu ne lipsește maturitatea. 
Dovada : faptul că <• incă 
din prima lună ne-am în
deplinit și depășit planul 
la toți indicii" (Augustin A- 
bușanu, director.) • ME
DIAȘ. „Fabrica de brinze
turi frămîntate a intrat in 
funcțiune cu trei luni mai 
devreme. Ce reprezintă, ca 
valoare economică, aceste 
90 de zile ? E de ajuns să 
vă spun că modernele uti
laje ale noii unități prelu
crează zilnic cite 60 000 de 
litri de lapte, transformin-

dustriale și agrozootehnice. 
Dar avem condiții și pen
tru fabricarea panourilor 
destinate construcțiilor ci
vile. Pasul nostru cu drep
tul ? O productivitate a 
muncii, pe fiecare om, mai 
mare cu 3 7G7 de Iei față 
de cit era prevăzut. Aceasta 
înseamnă și 900 mc pre
fabricate realizați peste 
plan" (Mihalache Popescu, 
director).

Toate aceste realizări au 
fost însoțite de aprecieri 
asupra priceperii, hărniciei, 
entuziasmului colectivelor. 
Iată, deci, incă un 
mitor comun : 
de nădejde, 
măsură, 
vele ? 
aceasta, _.............(
In încheierea teleconferinței 
noastre ;

nu- 
oameni 

realizări pe 
Dar perspecti-

în legătură cu 
vă propunem,

pentru export. Nu e de mi
rare, ea a devenit între 
timp combinat metalurgic".
• „Capacitățile etapei a 
doua au ridicat producția 
anuală a întreprinderii bu- 
zolene la o producție anua
lă de 27 de milioanp mp 
de țesături. Colectivul nu
mără acum 2 200 -de mun
citori (80 La sută — femei)".
• „Abia a trecut un an de 
la inaugurare și lată că u- 
nitatea de brinzeturi fră- 
mintate din Mediaș reali
zează. ințr-o hală nouă, un 
produs inedit : lactoza". • 
„în numai cinci ani, la 
Blaj s-a creat o trainică 
tradiție a mecanicii fine. 
Cine s-ar fi, gindit să vadă 
marca I.A.M.U.-Blaj pe 
piața mondială ?“ • „Azi, 
la Năvodari nu se valori
fică doar apele reziduale,

PRIMIRI LA PRIMUL MINISTRU 
AL GUVERNULUI

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România. Manea 
MAne&pu. a primit, In cursul zilei de 
joi, pe Eugenlusz Szyr. președintele 
Consiliului de Slat pentru Gospodă
rirea Materialelor al Republicii Popu- 
Inre Polone, care face o vizită in 
țara noastră.

în cadrul întrevederii care a avut 
loc au fost abordate probleme refe
ritoare la- dezvoltarea șl diversifi
carea in continuare a colaborării și 
cooperării economice româno-polone.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, prietenească, a luat

întilnire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Dumitru Popescu, mem

bru al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. împreună cu to
varășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.. s-au intilnit. joi, cu 
delegația Partidului Comunist Ita
lian. condusă de tovarășul Giorgio 
Napolitano, membru al Direcțiunii și 
al Biroului Politic al P.C.I.. care face 
o vizită in țara noastră la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

La discuții, desfășurate lntr-o at
mosferă caldă, tovărășească, au 
participat tovarășii Renato Guttuso, 
membru al C.C. al P.C.I., și Marino 
Raicich, deputat, membru al Comi
siei P.C.I. pentru probleme de invâ-

Ședința Consiliului General A R L U S
Joi după-amiază a avut loc șe

dința Consiliului General ARLUS. 
la ordinea de zi fiind Înscrise unele 
măsuri organizatorice.

Au luat parte tovarășii Cornel 
Burtică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu

RECEPȚIE LA AMBASADA S. U. A.
Cu prilejul Zilei independenței 

Statelor Unite ale Americii. ambasa
dorul acestei țări la București. Harry 
G. Barnes jr., a oferit, joi la amiază, 
o recepție.

Au participat Ștefan Voitec. vice
președinte al Consiliului de Stat. Ion 
Pâțan, viceprim-ministru al guver
nului, Virgil Actarian, Gheorghe Ca
zan, miniștri. Mircea Malița, consi
lier al președintelui Republicii So
cialiste România, Vasile Gliga. ad
junct _1 ...L.L'.. *.
externe, reprezentanți al conducerii

SESIUNE ȘTIINȚIFICA
La sediul Academiei de științe so

ciale și politice a avut loc o sesiune 
științifică a Institutului de istoria 
artei si Institutului de istorie și teo
rie literară „G. Călinescu" dedicată 
celei de-a XXX-a. aniversări a eli
berării patriei de sub, dominația fas
cistă. V .

Comunicările prezentate s-au re
ferit, intre altele, la coordonatele 
actuale ale artelor plastice din tara 
noastră, relevînd bogăția tradițiilor 
revoluționare din literatură, precum 
și necesitatea valorificării istorice și 
teoretice a moștenirii muzicale.

Ieri în țară : Vremea a fost în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. 
Cu- totul izolat, a plouat slab în 
Crișâna, Maramureș, nordul Transil
vaniei și în centrul Moldovei. Vin- 
tul a suflat slab, pină la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
Intre 17 grade la Toplița și 28 de 
grade la București, Roșiorii de Vede, 

’Videle și Medgidia. Pe alocuri, în 
zona de munte, s-a semnalat ceață. 
In București : Vremea a fost fru- 

parte Maxim Berghianu. ministrul a- 
provizlonării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe,

A fost prezent Wladlslaw Wojtasik, 
ambasadorul Poloniei la București.

★
în aceeași zi. primul ministru al 

guvernului. Manea Mănescu, r pri
mit. in vizită protocolară de prezen
tare. pe Armando Cantu Mendina, 
ambasadorul Statelor Unite ale Mexi
cului în Republica Socialistă Româ
nia.

țăminl. iar din partea română to
varășii Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R., șl Dumitru Ghișe, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.
* *

în aceeași zi, oaspeții italieni au 
făcut o vizită la Academia „Ștefan 
Gheorghiu", unde s-au intilnit cu 
tovarășul Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinte al consiliului de 
conducere, rector al Academiei.

Cu acest prilej, tovarășul Giorgio 
Napolitano a făcut, in fața corpului 
profesoral, o expunere despre lupta 
și activitatea actuală a Partidului 
Comunist Italian.

lui Central al Uniunii Generale • 
Sindicatelor. Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.. precum si membri 
ai Consiliului General ARLUS. ac
tiviști ai asociației, reprezentanți al 
conducerii unor instituții centrale, 
organizații de masă și obștești.

Plenara a ales pe tovarășul Mihal 
Dalea ca președinte al Consiliului 
General ARLUS.

instituții centrale, 
și ofițeri superiori.

unor ministere, 
deputați, generali , _ .
oameni de cultură și artă, reprezen
tanți ai cultelor, ziariști.

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

*
Cu același prilej, ambasadorul 

Harry G. Barnes jr. a rostit joi seara 
o cuvîntare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

(Agerpres)

In încheierea lucrărilor a fost w- 
dresată o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care participanții la reuniune 
își exprimă sentimentele lor de gra
titudine pentru climatul favorabil 
creat activității culturale și științific 
ce din România, hotărirea lor fermă 
de a-și dedica întreaga capacitate și 
energie realizării vastului program 
al partidului de ridicare a tării noas
tre pe cele mai înalte culmi ale cul
turii și civilizației.

(Agerpres)

moașă. Vint slab, pină la potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 28 
de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
6. 7 și 8 iulie. în țară : Vreme ușor 
instabilă. Cerul va fi variabil, cu 
innorări mai accentuate în jumăta
tea de nord a țării, unde vor cădea 
ploi locale și sub formă de averse. 
In rest, ploile vor fi izolate. Vlnt 
moderat, predominînd din nord-vest. 
.Temperaturile minime vor fi cuprin
se intre 7 și 17 grade, iar maximele 
între 17 si 27 de grade, izolat iriai 
ridicate. In București : Vreme ușor 
instabilă. Cerul va fi variabil, favo
rabil ploii sub formă de averse. 
Vint moderat. Temperatura ușor va
riabilă.

cl și sterilul de la instalația 
de acid fosforic. Astfel, cri- 
olitului/i se adaugă un nou 
produs : fosfogipsul folosit 
in construcții. In curind, 
încă un produs inedit : 
tcrmofosfațul furajer". • 
„In noile hale al» întreprin
derii timișorene se produc 
tipuri de prefabricate cu 
greutate redusă și rezisten
ță sporită. Este rezultatul 
contractelor încheiate, încă 
de la înființare, intre între
prindere și catedra de be
toane a Facultății de con
strucții din Timișoara" • 
„Producem mașini compli
cate la care nici nu ne gin- 
deam cu cinci ani tn urmă, 
avind mindria că ele poar
tă marca NAPOMAR- 
Cluj. Este o dovadă eloc
ventă a concepției moder
ne, eficiente a proiectanți- 
lor, care au înțeles la vre
me indicația secretarului 
general al partidului de a 
ține In permanență seama 
de exigențele viitorului". • 
„Produsele fabricii din 
Bistrița — a cărei capaci
tate s-a dublat — rivali
zează, prin puritate, colo
ratură, suplețea formelor, 
ingeniozitatea gravurii, cu 
produse ale unor fabrici 
consacrate pe plan mon
dial".

Iată citeva năzuințe, la 
început de drum productiv. 
Citeva prefigurări ale vii
torului, al căror optimism 
este Justificat de realitățile 
prezentului, de avintata în
trecere socialistă in care 
sint antrenate, din prima 
zi, cele mai tinere colecti
ve Industriale ale țării.
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Interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu
ziarului egiptean „Al Ahram“

VIZITĂ DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

în județele Ilfov, Ialomița și Constanța
«Au fost 
examinate 

stadiul 
lucrărilor 
agricole și 
amplasarea 

unor 
importante 
obiective 
industriale

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a con
sacrat dimineața zilei de 4 iulie 
examinării stadiului lucrărilor a- 
gricole în județele Ilfov, Ialomița 
și Constanța, studierii amplasării 
unor noi obiective industriale în 
județul Ialomița, problemelor pe 
care le ridică dezvoltarea econo
mică și socială armonioasă a aces
tei zone a țării. In vizita de lucru, 
secretarul general al partidului a 
fost însoțit de Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, 
de miniștri care răspund de do
meniile analizate.

La C.A.P. Fundulea, secretarul 
general al partidului a fost întîm- 
pinat de Constantin Drăgan, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-secretar al Comi
tetului județean de partid Ilfov.

Au fost vizitate apoi lanurile de 
grîu. floarea-soarelui, porumb ale 
cooperativelor agricole de produc
ție din comunele Fundulea și 
Ileana.

Cu aceeași atenție au fost exami
nate culturile cerealiere din jude
țul vecin.

In marginea unuia din lanurile 
de grîu ale cooperatorilor din Leh-

f
1

Este itudiatâ amplasarea unor viitoare obiective industriale

Tovorâșul Nicolae Ceaușescu examinează starea lanurilor de grîu

liu-Sat, secretarul general al parti
dului este salutat de tovarășul 
Vasile Marin, prim-secretar al 
Comitetului județean Ialomița al 
P.C.R.

Următoarea oprire se face la 
lanurile de grîu ale I.A.S. din co
muna Drumu-Subțire și la cele 
de porumb ale C.A.P. din comuna 
Brâncoveanu și I.A.S. din Draga- 
lina. Secretarul general al parti
dului subliniază cu aceste prile
juri necesitatea ca, imediat după 
recoltare, să fie însămînțată cea 
de-a doua cultură, indică să se a- 
sigure de la început irigarea cul
turilor prin brazde, eliminîndu-se 
astfel excesul de aspersoare.

Momentul cel mai important al 
dialogului de lucru cu factorii de 
răspundere din județul • Ialomița 
l-a constituit stabilirea amplasa
mentului, în apropierea orașului 
Călărași, a unor noi și importante 
obiective industriale. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a studiat, îm
preună cu conducători ai unor mi
nistere și institute de proiectare, 
diverse variante de amplasare a 
acestor obiective, a căror con
strucție este legată direct de vii
toarea arteră de transport — Ca
nalul Dunăre—Marea Neagră.

Primul secretar al comitetului 
județean de partid a adresat vii 
mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru grija deosebită 
pe care o acordă dezvoltării in
dustriale a județului Ialomița. Da
torită amplasării noilor obiective, 
orașul Călărași va cunoaște o dez
voltare puternică, deschizîndu-i-se, 
astfel, perspectiva ridicării în rin- 
dul marilor centre industriale ale 
țârii.

Un alt exemplu al grijii perma
nente a partidului și statului nos
tru, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, pentru în
florirea economică a tuturor ju
dețelor țârii, îl constituie și orașul 
Slobozia, cuprins în itinerarul 
acestei călătorii de lucru. Alături 
de zecile de blocuri de locuințe 
construite în ultimii ani, s-au 
înălțat aici o serie de edificii pu- 
biice, culturale și turistice noi, al
tele fiind in plină construcție.

Relevînd perspectivele industria
le ale acestor orașe — Călărași și 
Slobozia — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere întocmirea unor 
studii de dezvoltare a localităților 
respective, care să prevadă con
diții optime de locuit numărului 
tot mai mare de muncitori, pre
cum și importante obiective social- 
culturale, pe măsura afirmării lor 
ca puternice centre economice. 
Dezvoltarea acestor orașe — sub
liniază secretarul general al parti
dului — trebuie să se bazeze pe o 
concepție modernă, unitară, să aibă 
în vedere construcții cu mai multe 
etaje, care să înglobeze armonios 
realizările urbanistice actuale, ast
fel încît perimetrul localităților să 
nu se extindă pe seama fondului 
funciar. Aceleași recomandări se 
fac și în ce privește dezvoltarea 
orașului Fetești.

La hotarul județului Constanța, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
salutat de tovarășul Vasile Vîlcu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al co
mitetului județean de partid. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu se oprește 
pe ogoarele I.A.S. Hîrșova și Doro- 
banțu, ale C.A.P. din satul Tichi- 
lești, comuna Horia. se interesează 
de stadiul recoltărilor, de reparti
zarea mijloacelor de mundă, a 
echipelor de lucru, de recoltele ob
ținute pină acum.

Secretarul general al partidului 
cere detalii asupra modului de 
realizare a noilor amenajări pentru 
irigații, recomandă intensificarea 
acțiunilor, dat fiind că în această 
parte a Dobrogei pămintul are ne
voie încă de multă apă.

La trecerea prin orașul Constanța 
și prin stațiunile din sudul lito-• 
ralului, mii de oameni au ieșit 
în intimpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, salutînd cu vii aplauze 
și ovații entuziaste, exprimîndu-și 
prin aceste manifestări aprobarea 
față de politica partidului și statu
lui nostru, stima față de activita
tea neobosită a secretarului gene
ral al P.C.R.

(Agerpres)

După cum «-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Part'dulul Comunist Roman, președintele Republicii Socia
liste România, a primit la 1 Iulie a.c. pe ziaristul HAMDY FOUAD, co
respondent diplomatic al ziarului egiptean „Al Ahram", acordind un 
Interviu acestui ziar.

ÎNTREBARE : Președintele
Sadat a vizitat România zilele 
trecute. Cum apreclațt dum
neavoastră această vizită in 
perspectiva dezvoltării relațiilor 
româno-egiptene ?

RĂSPUNS : Vizita președintelui 
Anwar Sadat in țara noastră a mar
cat un nou și important moment in 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre Republica Socia
listă România și Republica Arabă 
Egipt. Rezultatele vizitei sint con
semnate in documentele încheiate cu 
acest prilej, care dau glas dorinței 
comune de a obține un progres mai 
rapid pe calea dezvoltării economi- 
co-sociale, a consolidării Indepen
denței și suveranității, de a conlu
cra tot mai activ in interesul celor 
două țări, in spiritul t colaborării, 
păcii și prieteniei intre ’toate popoa
rele. Aș dori in mod deosebit să 
subliniez atmosfera de caldă cordia
litate in care s-a desfășurat vizita, in 
cursul căreia și-au găsit o elocventă 
expresie sentimentele de prietenie 
frățească, relațiile bune existente 
intre partidele, statele și popoarele 
noastre, aspirațiile comune spre un 
viitor prosper, spre o viață demnă 
și fericită.

In. continuarea dialogului început 
la Cairo in 1972, convorbirile recen
te au deschis largi perspective pen
tru extinderea și adincirea relațiilor 
prietenești și de colaborare româno- , 
egiptene pe plan politic, economic, 
științific, cultural și uman. Au' fost 
convenite măsuri de o deosebită im
portanță pentru intensificarea și di
versificarea schimburilor comerciale 
și a cooperării reciproc avantajoase 
in producție, in domeniul tehnologiei 
și al cercetării științifice, al invățâ- 
mintului și pregătirii cadrelor de 
specialiști, pentru intensificarea con
tactelor și a schimburilor cultural- 
artistice, turistice, sportive. Totoda
tă. documentele comune adoptate au 
stabilit un cadru propice dezvoltării 
continue a colaborării bilaterale și 
cu celelalte state, in examinarea și 
rezolvarea problemelor internaționa
le, in promovarea păcii, destinderii 
și colaborării in întreaga lume.

ÎNTREBARE : L-ați cunoscut 
mai îndeaproape pe președintele

Oțel 
peste prevederi

Siderurgiștii țării intimpină 
cele douâ /nari evenimente is
torice. din. viața poporului ‘nos
tru — .al XI-lea Congres 'al 
partidului' și a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei — cu 
succese remarcabile. Ei au în
scris pe graficul întrecerii pri
mului semestru, in plus .față de 
planul pe aceeași1 perioadă a 
anului trecut, o cantitate de 
oțel aproape egală cu cea a în
tregului an 1938. Acest succes 
s-a obținut in mare parte p'e 
seama perfecționării tehnologii
lor de lucru și a folosirii cu 
randament sporit a cuptoarelor.

Rezultate bune in această pri
vință au obținut oțelarii de la 
Hunedoara, Reșița și Galați. 
Totodată, combinatele și uzinele 
metalurgice au inclus in fabri
cație noi mărci de oțeluri aliate 
și de calitate, numeroase alte 
tipuri de table, profile, sirmă, 
țevi, produse care vor permite 
constructorilor de mașini să 
realizeze o gamă mai largă de 
utilaje ?i agregate in condițiile 
unei eficiențe economice ridi
cate. In perioada scursă din 
acest an s-a lucrat, de aseme
nea, în ritm intens pentru pune
rea in funcțiune a instalațiilor 
de turnare continuă a oțelului 
la Galați și la întreprinderea 
..Oțelul Roșu“ și de degazare in 
vid, ceea ce va conduce la reali
zarea unui metal cu înaltă pu
ritate.

(Agerpres)

S MEMORABILUL AN XXX E

Ce vor scrie reporterii, peste cinci ani, 
despre întreprinderea dumneavoastră?

INAUGURAT ÎN 1974, 
ANUL CELEI DE A XXX-a 
ANIVERSARI A ELIBE
RĂRII, AL CELUI DE AL 
XI-LEA CONGRES AL 
PARTIDULUI. Un aseme
nea debut implică obligații 
sporite. In primul rind, de
sigur. obligația DE A PAȘI 
CU DREPTUL, DIN PLIN.

Cum este îndeplinită a- 
ceastă'obligație ? Opt din
tre corespondenții noștri 
s au oprit, recent, la tot a- 
titea Întreprinderi și capa
cități de producție intrate 
dc curind in funcțiune. O 
primă constatare globală : 
simpla enumerare a locali
tăților, a unităților si a 
produselor ne pune față-n 
față cu.„

...O DIVERSITATE SEM
NIFICATIVĂ. Iată : din 
Bistrița-Năsăud, Ion An- 
ghel ne vorbește despre 
fabrica de sticlărie pentru 
articole de menaj ; la Iași, 
Manole Corcaci a fost oas
petele liniei de țevi sufla
te prin curenți de înaltă 
frecvență, nouă capacitate 
a întreprinderii metalur
gice ; la Buzău, Mihai Bâzu 
a cunoscut problematica 
întreprinderii textile, re-

V ______

Sadat In cursul acestor zile. Ați 
putea să ne spuneți ceva deo
sebit despre personalitatea telu
lui statului egiptean ?

RĂSPUNS : Nu am obiceiul să 
vorbesc despre alți președinți. Rela
țiile dintre președintele Sadat și mine 
sint prietenești, frățești. Consider că 
președintele Sadat pornește In mod 
temeinic de la interesele poporului 
egiptean, este în cel mai Înalt grad 
preocupat de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării economico-socia- 
lc rapide n țării sale, făuririi unui 
viitor fericit poporului său. Apreciez 
că prin felul in care a acționat, in 
diferite ocazii, președintele Sadat a 
dat dovadă de o adine ă înțelegere a 
problemelor și, in același timp, de 
fermitate și hotărire pentru a asigu
ra soluționarea acestora in mod co
respunzător.

ÎNTREBARE : Palestinenil au 
exprimat mulțumirile lor pro
funde președintelui Nicolae 
Ceaușescu. deoarece Domnia Sa 
nu numai că a recunoscut po
porul palestlnean și drepturile 
sale. dar. in același timp, a 
vorbit despre faptul că Organi
zația pentru Eliberarea Palesti
nei este reprezentantul legitim 
al acestui popor. Este primul 
președinte al unui stat nearab 
care recunoaște acest lucru și am 
putea să apreciem, totodată, că 
președintele Ceaușescu a făcut 
prin aceasta un pas mult mai 
înainte chiar decit multe state 
arabe. Care este poziția Exce
lenței Voastre și a țării dum
neavoastră față de reprezentarea 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei la Conferința de pace 
de la Geneva și față de recu
noașterea acesteia ca singura 
care reprezintă pe palestineni ?

RĂSPUNS : România s-a pronunțat 
încă de mult pentru soluționarea 
problemei poporului palestinian in 
conformitate cu năzuințele sale, in
clusiv pentru dreptul său de a-și or
ganiza un stat propriu, independent. 
Noi am recunoscut Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, care are, 
de altfel, un reprezentant permanent 
la București. Considerăm câ recunoaș
terea Organizației pentru Eliberarea

UTILIZAREA RAȚIONALĂ A SPAȚIILOR DE PRODUCȚIE
Colectivele din în

treprinderile indus
triale bucureștene de
pun eforturi susținu
te, in vederea, folosirii 
cit mai eficiente a ca
pacităților1 si a spn- 
fiilofr de producție. La 
Automatica, de exem
plu, prin reamplasarea 
utilajelor s-a eliberat 
o suprafață de 750 mp, 
pe care se vor monta 
utilaje în valoare de 
11,6 milioane lei. A- 
ceastă măsură îm
preună cu introduce
rea tehnologiei de 
grup si punerea In 
funcțiune a două linii 

de fabricație pentru 
tip rame și tip uși 
vor aduce sporuri de 
producție de circa 19 
milioane lei in anul 
acesta. Rezultate re
marcabile au fost ob
ținute. în acest sens,, 
în primele șase luni 
ale anului și la com
plexul C.I.L. Pipera, 
unde, prin reampla
sarea utilajelor in 
flux continuu, des
congestionarea supra
fețelor productive o- 
cupate de produsele 
finite și alte măsuri 
organizatorice s-au e- 
llberat spații impor

DUPĂ RECOLTAREA ORZULUI, 
CU TOATE FORȚELE LA GRlU
• IALOMIȚA: Organizare... de 6000 ha pe zi
• OLT: Mecanizatorii in întrecere
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cent inaugurată ; la Cluj, 
Alexandru Mureșăn a vi
zitat NAPOMAR-ul, noua 
fabrică de mașini de recti
ficat a întreprinderii „U- 
nirea" ; la Năvodari, la 
combinatul chimic, 'Geor

...Opt localități unite sub 
același semn : înnoirea, îm
bogățirea industrială. Toate 
opt ilustrind, prin diversi
tatea noilor produse, com
plexitatea dezvoltării eco
nomice a țării. Și toate —

La teleconferința de azi, corespondenții 

„Scinteii" prezintă opt dintre noile 

capacități industriale ale țării

ge Mihăescu a-a documen
tat in privința celei mai re
cente unitâti : instalația de 
criollt ; la Blaj, Ștefan Di- 
nică s-a oprit la tinăra în
treprindere de accesorii 
pentru mașlni-unelte ; la 
Mediaș, Nicolae Brujan a 
făcut un popas la recent 
inaugurata fabrică de brin- 
zeturi frămintate ; la Timi
șoara, Cezar Ioana a vi
zitat întreprinderea dc pre
fabricate din beton.

unite printr-un numitor co
mun :

PRIMII PAȘI, PRIMELE 
SUCCESE PRODUCTIVE... 
• BISTRIȚA. „Fabrica de 
sticlărie a intrat in func
țiune chiar în luna iunie, 
cu 22 de zile mai repede. 
Un devans care ne obligă. 
Ne obligă, de asemenea, 
moderna dotare tehnică 
(sintem prima fabrică c'::i 
țară înzestrată cu un cup
tor de topit sticlă colorată

Palestinei ca unicul reprezentant le^ 
gitim al poporului paiestinean con
stituie un sprijin acordat luptei po
porului palestlnean și corespunde 
unei realități. Pornind de la punctul 
de vedere că o pace dreaptă șl du
rabilă in Orientul Mijlociu nu poate 
fi realizată fără a se ajunge la o 
soluție echitabilă in problema pales- 
tincană, noi apreciem necesară par
ticiparea deplină și independentă a 
reprezentanților Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei la lucrările 
conferinței de la Geneva. De aceea, 
considerăm că trebuie depuse toate 
eforturile pentru a crea condițiile 
necesare ca aceștia să poată parti
cipa la conferință.

ÎNTREBARE : Cum analizați 
rezultatele războiului din 6 oc
tombrie și care sint perspecti
vele de pace in această zonă ? :

RĂSPUNS : Războiul a produs 
schimbări radicale in situația din O- 
rientul Mijlociu. Pe dl> o parte, a 
demonstrat capacitatea țărilor araba 
de a duce acțiuni militare cu succes, 
iar pe de altă parte, a spulberat 
mitul invincibilității Israelului. Tot
odată. războiul a creat mari pericol» 
de extindere a conflagrației, cu con
secințe imprevizibile nu numai pen
tru popoarele din această zonă, dar 
chiar pentru pacea mondială. Ostili
tățile au demonstrat încă o dată cd 
in Orientul Mijlociu nu este posibilă 
decit o soluție politică care să duca 
la retragerea Israelului din teritorii
le ocupate in urma războiului din 
1967, că securitatea statelor din a-, 
coastă zonă nu se poate asigura prin 
ocupări teritoriale, ci prin relații de 
bună vecinătate, de colaborare șj’ 
prietenie.

ÎNTREBARE : Israelul a ob
ținut pentru sine un reactor 
atomic și anumite rapoarte se
crete asigură că există posibili
tatea producerii bombei atomice 
și a altor arme atomice in a- 
ceastă țară. Egiptul urmează să 
obțină astfel de reactoare pen
tru scopuri pașnice. Care este 
părerea dumneavoastră in aceas
tă privință ?

RĂSPUNS : Ne-am pronunțat ?l 
ne pronunțăm in orice împrejurare 
pentru folosirea energiei nucleare 
exclusiv In scopuri pașnice. Energia 
nucleara trebuie să servească popoa
relor de pretutindeni, deci și celor 
din Orientul Mijlociu, in vederea fo- 
(Continuare in pag. a IlI-a) 

tante pe care se mon
tează noi utilaje. La 
Electronica a fost eli
berată o suprafață de 
540 mp, pe care a fost 
amplasat atelierul de 
prelucrarea maselor 
plastice, iar la între
prinderea Stela, unde 
au fost devansate cu 
15 luni lucrările de 
dezvoltare, au foșt 
montate în spatiile 
existente două noi li
nii tehnologice pentru 
producția de săpun, cu 
o capacitate de 12 500 
tone pe an.

(Agerpres) 

în flux continuu). Cum răs- 
fundem acestor obligații ? 
ncă din prima zi, toate 

secțiile iși depășesc planul 
(zilnic — cîteva mii de ar
ticole in plus), ceea ce ne 
garantează că anul acesta 
vom realiza cele cinci mi
lioane de articole de sticlă
rie, care înseamnă atinge
rea parametrilor proiectați 
cu un devans de 18 luni* 4 
(Gheorghe Greța, directo
rul fabricii), o IAȘI. „Noua 
linie de țevi a debutat în 
martie cu un succes de...
8 500 000 lei valută (costul i 
întregii linii, dacă am fi ' 
importat-o). Dar noi am fă
cut-o cu mijloace interne. ‘ 
Firesc, acest succes conti
nuă in producție : in mar
tie am realizat 1018 tone . 
țevi ; in aprilie — 1 500 ;. 
in mai — 1 700 ; In iunie... 
Ceea ce ne garantează a- 
tingerea parametrilor pro
iectați (2 000 de tone) cu 
șapte luni mai devreme**  
(Ion Nădejde, inginer-șef). 
o BUZĂU. „Sintem prima 
întreprindere republicană.

Petre DRAGU 
(Continuare în pag a Il-a)
_____________ /
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’ Laocoon
I la... MUnio“ | 
t De cile ori trecea prin dreptul . 

unul copac di p. draft rar- I 
| nil Someșului de Jos. inginerul I

Constantin Bruciu. directorul 1 
f grupului școlar de pe lingă in- 8 
‘ 'crea „Vnio" din Sa tu- I
i u ' ' -t i -i. cu vrcn- I

[ a aflai, in primavara aceasta, g 
Icâ. potrivit schiței de sistemati-

............. ’■ ' — - V, I 
înălța un nou edificiu urbanis- I 
t . dire torul și-a luat cu' cl I 

Iun gruo de elevi și. ..înarmați" i 
cu cazmale și timăcoape, au I 
dezgropat cu grijă copacul și | 

. l-au planvt Ln curba școlii. . 
I Printre cei veniți să le admite I 
I isprava s-au aflat și cițiva bo- I 
’ tar.,'>ti de faimă, care au des-

1 copcii', in strania încolăcire a I 
copacului, un exemplar foarte I

l rar din specia „gymnocladus 5 
r ad-.'nsis Si. pentru că scâ- . 
i mână cu celebrul grup statuar, I 
I copacului salvat i se spune I 

a.-um Laocoon. în plus, pentru '
i • 9I coon a fost pus sub ocrotirea I

l Atenție
• la pietricele |
IPe șoseaua Drăgășani-Caracal I 

se execută lucrări de așezare a I 
i -it/t strat de pietriș peste as- ’ 

IM??. Datorită nerespectării vi- « 
rcrci înscrise pe indicatoare. j 
numeroase autovehicule ou ro- | 
mas țâră parbriz. Dar ceea ce “

I surprinde este faptul că toc- B 
mai cei care răspund de ase- j 
menea lucrări și ar trebui să |

Î ' prifnu care să respecte i 
d cotoarele, nu lc respectă. Ast-

B fel. marți 2 iulie, autocisterna 
‘ 3l-Dj-2313. a secției dc intreți-
F nerc, reparare drumuri și sigu- 
I ranța circulației Slatina, condu- 
t să de Alexandru Neațâ. circu- | 
Iii nd cu viteză excesivă. a spart , 

parbrizul unui autoturism. Ieri, I 
alte autovehicule au ieșit din I

Izonă cu parbrizele făcute zob. • 
Pir.â pe la 50 km pe oră. pie
tricelele stau cuminți, Ia locul 
lor. După aceea...

I

I Din cauza
• unui „a“ mic ;

După recoltarea orzului,
CU TOATE FORȚELE LA GRÎU
.9

IALOMIȚA .

Organizare... de 6000 ha pe zi
în Bărăgan este din nou «oare 

puternic. Cerealele s-au copt. Dc 
aceea mecanizatorii din județul Ia
lomița lucrează Intens li recoltatul 
Tăioaselor și insămlnțatiil culturilor 
succesive. Pină ln 4 aprilie, in între
prinderile agricole de stat se recol
taseră 10 500 hectare orz din cric 
11 000 ha cultivate. Numeroase uni
tăți. printre care Ciocănești. C.ul- 
mța. Stelnica. Jegălia. Drumu-Snb- 
țire. Mircea Vodă. Vlădeni ș altele, 
au încheiat această lucrare, iar re
colta a fost pusă la adăpost in ma
gazii. Concomitent, s-a trecut cu 
toate forțele la insâmințatul cultu
rilor succesive pentru furaje. Pină 
acum, duoâ orz. in fermele de stat 
au fost insămințate 3 200 hectare, 
în cooperativele agricole bjlan'ul 
secerișului la zi consemne?zâ 6 700 
h'ctarc orz, recoltate din 11500. Au 
fost balotate palele și eliberate 4 3'10 
hectare si s-au insămintat' cu furaj” 
in cultura a 11-a 2 950 hectare. După 
cum se poate vedea, peste tot lu
crările se desfășoară in flux con
tinuu.

Pe teren am putut constata că se 
muncește organizat, disciplinat, iar 
recolta ajunge in timp scurt din 
cimp in magazii. Cooperativele agri
col? din raza de activitate a S.M.A. 
Țăndărei au terminat ieri, 4 iulie, 
recoltatul orzului. Numai la coope
rativa agricolă Gheorghe Lazăr mai 
erau 50 hectare de orz, dar care este 
destinat pentru sămintă și trebuie 
să fie bine uscat. ..La insămințatul 
culturilor succesive avem forțe să

mergem la o zi distanță do combine 
— ne-a spus ing. Viorel Cicu. di ■ 
rectorul S.M.A. Țăndărei. Am arat 340 
hectare — Întreaga suprafață recol
tată pină In prezent — din care 190 
hectare au tost insămințate cu po
rumb".

După Încheierea recoltării orzului 
s-a trecut la griu. La cooperativele 
agricole din Țăndărei și Gheorghe 
Lazăr. care au cultivat solul timpu
riu ..Excelsior', boabele au ajuns 
11 maturitate. în prima zi, griul a 
fost strins de pe 35 hectare. O or
ganizare temeinică a campaniei de 
s-.-criș am intilnit și la cooperativa 
agricolă din comuna Independența. 
După ce s-a terminat secerișul or
zului. două combine au fost repar
tizate la răpită, urmind ca pină 
v nori la amiază să se termine re
coltatul acestei culturi. ..La gnu am 
intrat acum, dc dimineață, cu 6 com
bine — ne-a spus ing. Ion Grlgoiu. 
De miinc. după ce se vor elibera 
combinele care lucrează la rapiță. 
vom Intra în ritmul stabilit — 76
hectare pe zi — astfel că. in 10 z!L*  
bune de lucru, vom Încheia recol
tatul griului".

în fiecare zi. specialiștii din uni
tăți. de la Direcția generală agri
colă urmăresc stadiul de coacere a 
culturilor păioase. „în momentul de 
față, griu bun pentru recoltat avem 
in .special in sudul județului și in 
unele unități situate pe terasă — 
ne-a spus ing. Gheorghe Pescaru, 
directorul Trustului județean S.M.A.

I I

r

I

1
.

Aflat în pragul pensionării, 
Ene Ioan de Ia I.G.O. Călărași, 
secția Lehliu. a prezentat, in
tre altele. o adeverință justifi
cativă eliberată de întreprinde
rea dc creștere și ingrășare a 
animalelor București. secția 
Dilga. unde a lucrat 2 ani, in 
perioada 1954-1956. Uitindu-se 
la adeverința, cei de la I.G.O. 
s-au mirat, refuzind-o :

— Aaaa. aici scrie ion, fără 
,.a“, iar la noi ești loan, fu 
..a". Fără ..a . actul nu-i vala-

Omul s-a dus la întreprinde
rea bucureștecnă emitentă, sâ-i 
pur.â un ...a", dar și aici a fost 
intimpinct cu acelcși :

— Aaaa, nu se poate, că la 
noi at figurat ca Ion, fără ..a", 
de unde să scoatem noi acuma 
un .ra“ ?

Ei n-au de unde să-1 scoată, 
cei de la I.G.O. n-au cum să-l 
pună și astfel omul umblă de 
un an de zile pe drumuri, iar 
ziua pensionării se apropie. 
Cind cele două întreprinderi 
vor ajunge ia o înțelegere și 
vor vedea cit de simplu se pu
tea rezolva totul, n-o să ne mi
ră n dacă vor exclama : ..Aaaa. 
un fleac

Nu-i de vină
numai
vîntul

Un vint năprasnic s-a abătut 
în ziua de 1 iulie in raza co
munei Ui var. din județul Timiș. 
Au fost doboriți cițiva stilpi de 
curent electric. Firesc ar fi fost 
să fie luate urgente măsuri de 
pază a acestora, pină la reme
dierea avariei, de către oameni 
de meserie. Dar nimeni nu s-a 
gindit la acest lucru și urmările 
au fost tragice. Trei copii, in 
virstă de 7. 3 si 10 ani. scâpați 
de sub supravegherea părinți
lor. au început sâ se joace cu 
sirmele aflate sub tensiune. Doi 
dintre ei au foȘt electrocutați 
mortal, iar al treilea se 
internat Ia spitalul clinic 
copii din Timișoara.

află 
de

Umblînd
cu brînza, 
a făcut-o
de oaie

o fiDin ce tratat de alchimia . 
extras magazionerul Merca Taș- 
cu, de la Fabrica de produse 
lactate din Slobozia, procedeul 
transformării brinzei in... aur, 
incă nu s-a aflat. Ceea ce știm 
precis de La locotencnt-colonelul 
Gh. Dănescu. șeful Inspectora
tului județean Ialomița al Mi
nisterului de Interne, este că la 
Locuința lui M. T. s-au găsit mai 
multe obiecte de aur si frumu
șica sumă de 127 090 lei bani 
peț n. Întrebat de proveniența 
acestora, cu o candoare dezar
mantă. magazionerul a de larat 
ca și i-n strins leu cu leu. din... 
economii. Tot ce e posibil, pen
tru că la ultimul control i s-a 
găsit un... plus de 1 700 
mie șapte sute) l:g brinză ..eco
nomisită" numai in ’*
două săpiămini.

(una

ultimele

Rubrică redactată
Pelre POPA
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de

PRIMIRI LA PRIMUL MINISTRU 
AL GUVERNULUI

Pină acum am recoltat peste 1 000 
ha cu griu din soiurile timpurii. Din 
cauza umidității boabelor. In unele 
unitâti secerișul nu a început. Or
ganizarea osie bună, dispunem de 
forțe suficiente - n--au venit in 
ajutor 125 combine din alte județe 
— si Incepind de săptămina viitoare

vom realiza viteza zilnică planifi
cată de 6 000 ha".

Există deci condiții ca in județul 
Ialomița secerișul griului să se În
cheie la timp șl fără pierderi.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scinlell"

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România. Manca 
Mănescu, a primit, in cursul zilei de 
joi, pe Eugoniusz Szyr. prcsodlntrle 
Consiliului de Stat pentru Gospodă
rirea Materialelor al Republicii Popu
lare Polone, care face o vizită in 
țara noastră.

în cadrul Întrevederii care a avut 
loc au fost abordate probleme refe
ritoare la dezvoltarea șl diversifi
carea In continuare a colaborării șl 
cooperării economice romăno-polone.

La primire, desfășurată intr-o at
mosferă cordială, prietenească, a luat

parte Maxim Berghianu. ministrul a- 
provlzionftrii tehnlco-.materîale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe.

A fost prezent Wladlslaw Wbjtasllc, 
ambasadorul Poloniei la București.

★
în aceeași zi. primul ministru al 

guvernului. Manea Mănescu, a pri
mit. In vizită protocolară de prezen
tare, pe Armando Cantu Mendinn, 
ambasadorul Statelor Unite ale Mexi
cului in Republic^ Socialistă Roma
nia.

Mecanizatorii în întrecere
Datorită folosirii eficiente a forței 

mecanice, a timpului bun de lucru, 
secerișul orzului se apropie dc sfir- 
$ t, iar recoltarea griului se află in 
plină desfășurare in unitățile din 
Sud. Pe lingă cooperativele agricole 
din raza de activitate a S.M.A. Ște
fan cel Mare, au declanșat această 
importantă lucrare și unitățile din 
cadrul S.M.A. Corabia. Vișina, Sto- 
ienești, Caracal etc.

Mecanizatorii, antrenați in marea 
Întrecere socialistă, realizează șl 
depășesc zilnic norma la recoltare, 
în unitățile din cadrul consiliului 
intercooperatist Corabia, de pildă, 
numai intr-o singură zi au fost re
coltate 215 ha cu griu din cele 3 405 
ha cultivate. încă din nrima zi de 
seceriș la griu. numeroși mecaniza
tori și-au depășit norma planificată. 
Iată citeva exemple : Șttefan Beșcu- 
că. dc la cooperativa agricolă „Voin- 
ta'*-Corabia.  unul dintre cei mai 
himici și destoinici mecanizatori, a 
recoltat cu combina C-12 31 tone
griu față de 25 tone cit este stabi
lit. De asemenea, mecanizatorii Con
stantin Nețoiu. de la. ,.Unirea“-Cora- 
bia, Ion Chihaia, de la Gura Padinii, 
au depășit norma zilnică ■ la com

bina C-12 cu 5—8 tone. Rezultate re
marcabile obțin mecanizatorii de pe 
combinele C-l și C-3. De exemplu, 
tractoristul Gheorghe V. Gheorghe, 
de la ,.Unirea“-Corabia, a recoltat 
in ziua de 3 Iulie 18 tone față de 
15 prevăzute. Toți mecanizatorii de 
la 6.M.A. Corabia, care au depășit 
norma zilnică la treieriș. seara au 
fost premiați de conducerea sta
țiunii.

Desigur, lista mecanizatorilor care 
lși depășesc normele in campania de,, 
vară este mult mai mare. De notat 
că pentru sporirea ritmului si la 
celelalte lucrări, pe lingă premiile 
date de către stațiunile de mecani
zare, tractoriștilor care depășesc 
normele prevăzute li se dau stimu
lente din partea cooperativelor agri
cole.

Așadar. Întrecerea mecanizatori
lor este in toi. Hotărirea lor este de 
a stringe repede și fără pierderi în
treaga recoltă de griu. Și primele 
succese constituie o garanție a înde
plinirii acestui angajament

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scîntell"

IMAGINI DIN ALBUMUL EDILITAR AL TĂRII

întilnire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Dumitru Popescu, mem

bru al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., împreună cu to
varășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-au intilnit. joi, cu 
delegația Partidului Comunist Ita
lian. condusă de tovarășul Giorgio 
Napolitano, membru al Direcțiunii și 
al Biroului Politic al P.C.I., care tree 
o vizită in țara noastră la invitația 
Comitetului Contrai al Partidului 
Comunist Român.

La discuții, desfășurate intr-o at
mosferă caldă. tovărășească. au 
participat tovarășii Renato Gultuso, 
membru al C.C. al P.C.I., șl Marino 
Raiclch. deputat, membru al Comi
siei P.C.I. pentru probleme de învă-

Ședința Consiliului
Joi după-amlază a avut loc șe

dința Consiliului General ARLUS, 
la ordinea de zi fiind inscrise unele 
măsuri organizatorice.

Au luat parte tovarășii Comei 
Burtică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu-

țămint, iar din partea română to
varășii GhJzela Vass, mfcmbru âl C.C. 
al P.C.R.. șl Dumitru Ghișe, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.

, *
în aceeași zi, oaspeții Italieni au 

făcut o vizită la Academia „Ștefan 
Gheorghiu", unde s-au intilnit cu 
tovarășul Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinte al consiliului de 
conducere, rector al Academiei.

Cu acest prilej, tovarășul Giorgio 
Napolitano a făcut, in fața corpului 
profesoral, o expunere despre lupta 
și activitatea actuală a Partidului 
Comunist Italian.

General ARLUS
lui Central al Uniunii Generale r 
Sindicatelor. Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., precum si membri 
ai Consiliului General ARLUS. ac
tiviști ai asociației, reprezentanți ai 
conducerii unor instituții centrale, 
organizații de masă si obștești.

Plenara a ales pe tovarășul Mihal 
Dalea ca Dreședinte al Consiliului 
General ARLUS.

RECEPȚIE LA AMBASADA S. U. A.

Vă prezentam din noua arhitecturi a orașelor țârii trei Imagini: Casa de cultură din Oradea (foto 1), noi construcții de locuințe la
Brașov (foto 2) și supermagozin.ul „Trivale" din Pitești (foto 3) poto : S. Cristian

PROGRAMUL I

„BiRLAD-800"
de 800 de ani 

documentar

ZILELE CULTURII 
CÂLINESCIENE

ale construcției socialismului m 
cei 30 de ani de la eliberare. 
(Nistor Țuicu).

PROGRAMUL II

Cu prilejul Zilei independenței 
Statelor Unite ale Americii. ambasa
dorul acestei țări la București, Harry 
G. Barnes jr., a oferit, joi la amiază, 
o recepție.

Au Darticipat Stefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de Stat, Ion 
Pătan. vicenrim-ministru al guver
nului, Virgil Actarian, Gheorghe Ca
zan, miniștri. Mircea Malița,- consi
lier al președintelui Republicii So
cialiste România, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți ai conducerii

instituții centrale, 
și ofițeri superiori,

unor ministere, 
deputați. generali 
oameni de cultură și artă, reprezen
tanți ai cultelor, ziariști.

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

Cu același prilej, ambasadorul 
Harry G. Barnes Jr. a rostit joi seara 
o cuvântare la posturile noastre de' 
radio și televiziune.

(Agerpres)

SESIUNE. ȘTIINȚIFICA
La sediul Academiei de științe so

ciale și politice a avut loc o sesiune 
științifică , a Institutului de Istoria 
artei și Institutului de istorie si teo
rie literară „G. Câlinescu" . dedicată 
celei de-a XXX-a Aniversări a eli-, 
berării patriei .de sub dominația fas
cistă.

Comunicările prezentate s-au re
ferit, intre altele, la coordonatele 
actuale ale artelor plastice din țara 
noastră, relevind bogăția tradițiilor 
revoluționare din literatură, precum 
și necesitatea valorificării istorice ți 
teoretice a moștenirii muzicale.

în încheierea lucrărilor a fost n- 
dvesată o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care parlicipanții la reuniune 
îșr exprimă: sentimentele lor dje gra
titudine pentru climatul favorabil 
creat activității culturale si științifi- ‘ 
ce din România, hotărirea lor fermă 
de a-și dedica întreaga capacitate și 
energie realizării vastului program 
al partidului de ridicare a țării noas
tre pe cele mai înalte culmi ale cul
turii și civilizației.

(Agerpres)

Municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a găzduit cea dc-a 
6-a ediție a zilelor culturii că- 
Iînesciene. Devenită tradițională, 
această amplă manifestare cul
turală a intrunit in orașul de pe 
valea Trotușului numeroși oa
meni de știință și cultură din 
întreaga țară- Ea a debutat cu 
o suită de manifestări cu un 
pronunțat caracter educativ : 
evocări, vernisajul unei expozi
ții de artă plastică, recitaluri 
de poezie patriotică, lansări de 
cărți Cu acest prilej a avut loc 
și o sesiune de comuni
cări științifice. în cadrul ce
lor 8 secții de specialitate, 
coresnunzind activității societă
ții culturale ..George Câlinescu" 
din localitate, și-au adus con
tribuția numeroși oameni de 
artă șl cultură. Manifestarea 
s-a încheiat cu un recital liric. 
..Poetul in cetate" și un coloc
viu de impresii. (Gh. Baltă).

„CRAIOVA '74"
Sub acest generic, sala de 

expoziții din noua clădire a 
Teatrului Național din Craiova 
găzduiește o interesantă expozi
ție de artă fotografică interju
dețeană inchinată 
mari evenimente 
anului. Cele peste 600 de expo
rate realizate de artiști ama
tori prezintă, in urimu! rind. 
omul muncii in diferitele sale 
ipostaze, realizări din industrie, 
agricultură, dp tarim edilitar 
și soci al-cultural din peste 20 de 
județe ale tării. Exponatele 
s"ot in evidentă atit măiestria și 
ta’entu! fotografilor amatori, 
cit și impresionantele realizări

celor două 
Dolitice ale

Jubileul 
existență atestată _ . 
a Birladului — ce va fi sărbă
torit in acest an — este oma
giat cu numeroase acțiuni cul- 
tural-ariistice. în auroape toate 
unitățile economice (întreprinde
rile de rulmenți, de confecții, 
fabrica de ulei etc), la casa de 
cultură a sindicatelor și la clu
bul șantierului nr. 3 au avut 
loc expuneri : ..File de istorie 
birlădeană". ..De la berladnici 
la birlădeni". ..Din trecutul 
mișcării muncitorești birlădene". 
S-au mai organizat seri literare: 
..Birladul in contextul culturii 
naționale". „Birladul ieri și azi", 
intilniri intre scriitori ieșeni și 
membrii cenaclului literar ,.A- 
lexandru Vlahuțâ" etc. (Vasile 
lancu).

EXPOZIȚIE OMAGIALĂ 
PANAIT ISTRATI

în intimpinarea aniversării a 
90 de ani de la nașterea mare
lui Dr-ozator român Panait Is- 
trati. Muzeul literaturii române 
a inaugurat, in incinta Biblio
tecii municiDale din Brăila, o 
expoziție omagială intitulată 
..Pămintul românesc, izvor al o- 
p°rei lui Panait Istrati**.  Expo
ziția. care a fost prezentată de 
curind in Franța și Tunisia, cu
prinde documente, manuscrise, 
edițiile princeps ale operelor 
celui care a creat „Chira Chi- 
ralina" și „Mos Anghel", pre
cum si fotografii și o bogată 
corespondență cu personalități 
ale vremii. (Agerpres)

16,00 — 17.00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune în limb» germană.
19,10 Imagini din Venezuela.
19,25 1001 de seri : Povești din că

limară. *
19.30 Telejurnal.
20,00 România — Anul XXX — re

vistă social-politicâ TV.
20,35 Film artistic : „Dragul meu 

Charlie". Producție a stu
diourilor de televiziune ame
ricane. (Premieră pe țară).

22.15 24 de ore.

17.30 Telex.
17.35 Avanpremieră.
17,40 Lumea minunată a animației. 
19,00 Cintece populare interpretate 

de Ana Bejan, Cristina Tă- 
rășneagă, Gheorghe Palcu, 
Ion lancu. Ionică Schlpoancă 
și Nelu Mlron. Conducerea 
muzicală : Radu Volnescu.

19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 O viață pentru o idee : An

ghel Sallgny ; Portret Spfru 
Haret.

20.30 Să etnte tinerețea — muzică 
ușoară.

20.55 Bucureștlul azi.
21.10 O voce de aur : Mario Lanza.
21.35 Biblioteca pentru toți : Camil 

Petrescu (I).

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost In ge

neral frumoasă, cu cerul variabil. 
Cu totul izolat, a plouat slab in 
Crișana, Maramureș, nordul Transil
vaniei și in centrul Moldovei. Vîn
tul a suflat slab, pină la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
intre 17 grade la Toplița și 28 de 
grade la București, Roșiorii de Vede, 
Videle și Medgidia. Pe alocuri, in 
zona de munte, s-a semnalat ceață. 
In București : Vremea a fost fru-

moașă. Vint slab, pină la potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 28 
de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
6, 7 și 8 iulie. în țară : Vreme ușor 
instabilă. Cerul va fi variabil, cu 
Innorări mai accentuate in jumăta
tea de nord a tării, unde vor cădea 
ploi locale și sub formă de averse, 
în rest, ploile vor fi izolate. Vint 
moderat, predominind din nord-vest. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se intre 7 și 17 grade, iar maximele 
intre 17 $i 27 de grade, izolat mai 
ridicate. în București : Vreme ușor 
instabilă. Cerul va fi variabil, favo
rabil ploii sub formă de averse. 
Vint moderat. Temperatura ușor va
riabilă.

(Urmare din pag. I)
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Tragere excepțională „Pronoexpres"
Cu prilejul concursului inter

național de călârie-obstacole 
„Cupă prieteniei", care va avea 
loc in zilele de 12—14 iulie 1974, 
Administrația de Stat Loto- 
Pronosport informează partici- 
pmții că organizează, in ziua 
de 7 iulie, o nouă tragere ex
cepțională „Pronoexpres**.  care 
se va desfășura după noua for
mulă tehnică aplicată la 17 fe
bruarie. Se vor efectua 6 extra
geri, după cum urmează : extra
gerea I de 9 numere din 45 : 
extragerea a Il-a de 9 numere 
din 45 : extragerea a IlI-a de 
9 numere din 45 : extragerea a 
IV-a de 8 numere din 45 ; ex
tragerea a V-a de 8 numere 
din 45 ; extragerea a Vl-a de 8 
numere din 45. Participarea se

face cu bilete de 6 6i 13 lei, 
varianta de 15 lei avind drep
tul de participare la toate cele 
6 extrageri. în total, vor fi ex
trase 51 de numere cișligătoare. 
La tragerea excepțională „Pro- 
noexpres" din 7 iulie se vor 
atribui numeroase si importan
te premii in bani, in autoturis
me „Dacia-1330" și „Mosktici 
408/412",, precum si excursii in 
Franța (paris — Valea Loarei) 
cu avionul, cu o durată de circa 
10 zile, excursii de cile două 
locuri in Cehoslovacia, R. D. 
Germană și R- P. Ungară (cu 
trenul) cu o durată de circa 
15 zile, excursii de două locuri 
sau un loc in R- P. Bulgaria 
(cu trenul), cu o durată de 
circa 3 zile.
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din industria textilă, a Bu
zăului. Prima nu numai 
cronologic și nu numai pe 
plan local, ci și ca grad de 
tehnicitate — .și la nivel 
național. De pildă, la anul 
vom fi in măsura să pre
lucrăm, in premieră pe 
țară, articole vopsite in fir" 
(Petre Miron, maistru). 
„Dar pină la anul ne con
fruntăm cu angajamentele 
la zi. Și nu stăm rău. Pen
tru că avem un colectiv 
bine pregătit, mobilizat de 
obiectivul intrării, pină la 
23 August, in parametrii 
proiectați. Adică, cu șase 
luni mai devreme. Adică, 
cu 20 009 mp de țesături 
peste plan" (ing. Emil Stă- 
nilă). o CLUJ. „Cu o lună 
in urmă, pe poarta 
NAPOMAR-ului a ieșit 
primul lot de mașini de 
rectificat realizate la noi. 
Era nu doar o premieră de 
producție, ci și de produs. 
Căci mașinile noastre, pur- 
tind inscripția R.P.O.-200, 
reprezintă ' prima confir
mare, la nivel industrial, a 
valabilității muncii celor 
care le-au conceput : spe
cialiștii Institutului de pro
iectare a mașinilor-unelte 
și agregatelor — București. 
Angajamentul nostru de a 
realiza, pină la sfirșitul si
nului, 250 de R.P.0.-200 și 
25 de R.P.O.-320, va fi, sin- 
tem siguri, realizat cu suc
ces" (Iosif Crecan, inginer- 
ș f). • NĂVODARI „Crio- 
litul, pulberea necesară fa
bricării aluminiului, este 
produs intr-o instalație rea
lizată după proiectul unor 
Ingineri din combinat, 
Gheorghe Lorînț și Ștefan 
Dobrică, in colaborare cu 
ICECHIM — București. Este 
un procedeu ieftin de ex-

tragere a criolitului din 
apele reziduale de la insta
lația de clorură de alumi
niu, pină acum nefolosite. 
Primele cantități de criolit 
au fost produse în bune 
condiții. Deci. in 12 luni 
cit e termenul, poate chiar 
mai devreme, vom alihge 
parametrii proiectați : 1 000 
de tone pe an" (ing. Con
stantin Negreanu, șeful in
stalației). e BLAJ „Con-

du-I in brlnzcturi fine — 
Cedar, Tilsit, Trapist, O- 
land3. Primele sute de tone 
(o bună parte pentru ex
port) au și luat drumul pie
ței. Iar ciștigul suplimentar 
de 500 000 dc lei, obținut 
prin avansul intrării in 
funcțiune, 6e menține. Și 
crește" (Achim Sioia, in- 
giner-șef). • TIMIȘOARA. 
„Realizăm elemente din be
ton pentruxconstrucții in-

OPT -CITATE DIN RE
PORTAJE... INCA NESCRI
SE. Corespondenții noștri 
au formulat următoarea în
trebare : Despre ce vor scrie 
reporterii, peste un an sau 
peste cinci, ln legătură cu 
întreprinderea dv ? Iată 
fragmente din răspunsurile 
primite de la reprezentan
ții tinerelor unități.

e „Linia de țevi ieșeană 
realizează acum și produse

Ce vor scrie reporterii
/ieste cinci ani?

struim accesorii pentru ma- 
șlni-unelte, cu profil de 
mecanică fină. Sintem ti
neri nu doar prin virsta 
Întreprinderii, ci și prin a- 
ceea a oamenilor. Aproape 
întreg colectivul nostru 
este alcătuit din absolvenți 
de școli profesionale. Dar 
nu ne lipsește maturitatea. 
Dovada : faptul că incă 
din prima lună nc-am în
deplinit și depășit planul 
la toți indicii" (Augustin A- 
bușanu, director.) • ME
DIAȘ. „Fabrica de brinze- 
turi frămintate a Intrat in 
funcțiune cu trei luni mai 
devreme. Ce reprezintă, ca , 
valoare economică, aceste 
90 de zile ? E de ajuns să 
vă spun că modernele uti
laje ale noii unități prelu
crează zilnic cite 60 000 de 
litri de lapte, transformln-

dustrlale și agrozootehnice. 
Dar avem condiții și pen
tru fabricarea panourilor 
destinate construcțiilor ci
vile. Pasul nostru cu drep
tul ? O productivitate a 
muncii, pe fiecare om, mal 
mare cu 3 767 de lei față 
de cit era prevăzut. Aceasta 
înseamnă și 900 mc pre
fabricate realizați peste 
plan" (Mibaiache Popescu, 
director).

Toate aceste realizări au 
fost insoțite de aprecieri 
asupra priceperii, hărniciei, 
entuziasmului colectivelor. 
Iată, deci, Încă 
mitor comun :
dc nădejde, realizări 
măsură, 
vele ? 
aceasta, 
in încheierea teleconferinței 
noastre :

un nu- 
oamenl 

pe 
Dar perspecti- 

In legătură cu 
vă propunem,

pentru export. Nu e de mi
rare, ea a devenit intre 
timp combinat metalurgic".
• „Capacitățile etapei a 
doua au ridicat producția 
anuală a Întreprinderii bu- 
zoiene la o producție anua
lă de 27 de milioane mp 
de țesături. Colectivul nu
mără acum 2 200 de mun
citori (80 La sută — femei)".
• „Abia a trecut un an de 
la inaugurare șl iată că u- 
nitatea de brinzeturi fră
mintate din Mediaș reali
zează, intr-o hală nouă, un 
produs inedit : lactoza", • 
„în numai cinci ani, la 
Blaj s-a creat o trainică 
tradiție a mecanicii fine. 
Cine s-ar fi gindit să vadă 
marca I.A.M.U.-Blaj pe 
piața mondială ?“ • „Azi, 
la Năvodari nu se valori
fică doar apele reziduale,

ci și sterilul de la instalația 
de acid fosforic. Astfel, cri- 
olitului i se adaugă un nou 
produs : fosfogipsul folosit 
in construcții. în curind, 
Încă un produs inedit : 
termofosfatul furajer". • 
„în noile hale ale întreprin
derii timișorene 6e produc 
tipuri de prefabricate cu 
greutate redusă și rezisten
ță sporită. Este rezultatul 
contractelor încheiate, incă 
de la înființare, intre între
prindere și catedra de be
toane a Facultății de con
strucții din Timișoara" • 
„Producem mașini compli
cate Ia care nici nu ne gin- 
deam cu cinci ani în urmă, 
avind mindria că ele poar
tă marca NAPOMAR- 
Cluj. Este o dovadă eloc
ventă a concepției moder
ne, eficiente a proiectanți- 
lor, care au înțeles la vre
me indicația secretarului 
general al partidului de a 
ține in permanență seama 
de exigentele viitorului". • 
„Produsele fabricii din 
Bistrița — a cărei capaci
tate s-a dublat — rivali
zează, prin puritate, colo
ratură, suplețea formelor, 
ingeniozitatea gravurii, cu 
produse ale unor fabrici 
consacrate pe plan mon
dial".

Iată citeva năzuințe, Ia 
început de drum productiv. 
Citeva prefigurări ale vii
torului, al căror optimism 
este justificat de realitățile 
prezentului, dc avintata în
trecere socialistă in care 
sint antrenate, din prima 
zi, cele mai tinere colecti
ve industriale ale țării.
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losirii marilor cuceriri ale științei șt 
1 h !cn ronț- mpornw. valori fi curii 
resurselor lor naturale și umane, 
lichidări! efectelor subdezvoltării, 
făuririi unui nivel mai ridicat de ci
vilizație, consolidării păcii și colabo
rării in lume.

ÎNTREBARE : Israelul ocupă 
Hc<5 teritorii arabe și ignoră 
drepturile palcstinenilor. Care 
c'te poziția dumneavoastră față 
de această situație ?

RĂSPUNS : După cum am mai 
menționat, considerăm că este nece
sar ca Israelul să se retrasă din te- 
r torit le arabe ocupate. Trebuie să 
fi-' clar că menținerea sub ocupație 
ci-- teritorii străine nu poate decit să 
constituie o sursă permanentă de 
c inflicte. De aceea, vorbind de o 
pace trainică in Orientul Mijlociu, 
noi avem in vedere o retragere a 
Israelului din teritoriile ocupate, so
luționarea echitabilă a problemei 
p?leslinene. prin asigurarea dreptu
ri ‘t naționale legitime ale poporului 
Ț - ■ stinean, precum si garantarea 
integrități și suveranității fiecărui 
s at din această zonă. Numai pe a- 
ceastă cale se va putea asigura o 
I ce dreaptă fi durabilă in Orien
tal Mijlociu. ,

ÎNTREBARE : Considerați cd 
lumea va asista și se va bucura 
de mai multă destindere sau 
este posibilă apariția unor noi 
tensiuni ? Există un unghi spe- 
c.':s din care statele „lumii a 
treia" ar putea pnvi destinderea 
actuală ?

RĂSPUNS : Noul curs de destin
dere este rezultatul schimbării ra
portului de forțe pe plan interna
țional. El răspunde necesității dez
voltării popoarelor pe o cale inde
pendentă și așezării relațiilor dintre 
s-ate pe principiile egalității și res
pectului reciproc. Din aceste motive, 
destinderea corespunde pe deplin 
năzuințelor popoarelor ..lumii a 
treia", popoarelor din țările in curs 
de dezvoltare. creează posibilități 
reale ca aceste popoare să joace un 
rol mai activ in viața internațională 
și să contribuie la soluționarea pro
blemelor majore ale lumii in con
cordanță cu interesele lor. ale cau
zei generale a progresului fiecărei 
națiuni, ale păcii și colaborării intre 
toate popoarele.

ÎNTREBARE : V-afi pronunțat 
din primul moment pentru 
dezangajarea trupelor pe fron
tul egiptean și pe cel sirian. 
Există păreri după care această 
dezangajare ar complica lucrări
le Conferinței de pace de la Ge
neva. Am dori să cunoaștem 
opinia dumneavoastră in această 
privință și ce considerați nece
sar pentru următoarea perioadă.

RĂSPUNS : Realizarea dezanga
jării militare atit in Sinai, cit și pe 
înălțimile Golan reprezintă un pas 
important pe calea rezolvării poli
tice a problemelor litigioase din 
Orientul Mijlociu. Am salutat acor
durile încheiate in acest sens și con
siderăm că ele au creat condiții noi, 
favorabile găsirii unei soluții depline 
și instaurării unei păci trainice și 
drepte in Orientul Mijlociu.

Desigur, nu a fost ușor să se a- 
jungă la aceste acorduri. Tocmai de 
aceea dăm o inaltă apreciere rezul
tai clor de pină acum, eforturilor de
puse in vederea obținerii, și consoli
dării lor. In acest context, prețuim 
in mod deosebit, după cum am sub
liniat in repetate rinduri, eforturile 
susținute depuse personal de pre
ședintele Sadat pentru trecerea la 
reglementarea pașnică și dreaptă a 
conflictului.

Considerăm că prin încheierea a- 
cordurilor de dezangajare militară 
s-a făcut un important pas înainte, 
care poate să aibă un rol hotăritor 
in instaurarea unei păci trainice și 
drepte in Orientul Mijlociu. Dar a- 
crr- a este numai un pas. Sint nece- 
st re in continuare eforturi pentru a 
se ajunge la o soluție deplină. După 
părerea noastră, in cadrul conferin
ței de la Geneva — ce urmează să 
se țină sub auspiciile Organizației 
Națiunilor Unite — se pot desfășura 
negocieri rodnice, care să ducă la 
realizarea dezideratului unei păci 
juste și durabile. De aceea apreciem 
că această conferință iși are impor
tanța sa fi trebuie să se reunească 
cit mai curind. În cadrul ei, princi
palul rol trebuie să-1 aibă țările di
rect interesate. Un rol activ in lu
crările conferinței poate și trebuie 
să-l joace Organizația Națiunilor U- 
n;:e. Fără îndoială, țările mari — in 
primul nnd Uniunea Sovietică și 
Statele Unite — vor putea să joace 
un rol important la conferința res
pectivă. dar după părerea noastră, 
așa cum am menționat nu o dată, 
un rol important pot avea și alte 
state. îndeosebi din Europa și Afri
ca. preocupate de realizarea unei 
păci trainice și juste in Orientul 
Mijlociu. Bineînțeles, aceasta depin
de și de țările direct interesate și de 
posibilitățile concrete care se vor 
crea ca și alte state să participe la 
lucrările conferinței de pace.

În ce o privește. România va face 
șl in viitor tot ceea ce depinde de ea 
pentru a-și aduce contribuția la 
realizarea unei păci trainice și drepte 
in Orientul Mijlociu, considerind că 
aceasta corespunde intereselor gene
rale ale întregii omeniri.

ÎNTREBARE : După prima 
parte a negocierilor de dezar
mare au fost emise păreri con
troversate cu privire la rezul
tatele lor. Cum apreciați des
fășurarea acestor negocieri ? Ce 
măsuri considerați că ar trebui 
întreprinse pentru realizarea ți
nui progres efectiv in direcția 
dezarmării ?

RĂSPUNS : Este știut că in lume 
se cheltuiesc in scopul înarmărilor 
sume imense, că această cursă a 
înarmărilor constituie o povară grea 
pe umerii popoarelor și un pericol 
real pentru pace. Privite din unghiul 
rezultatelor practice, negocierile' de 
pină acum pe tema dezarmării sint 
departe de a fi satisfăcătoare. Ne- 
realizarea unor înțelegeri concrete, 
îndeosebi privind dezarmarea nu
cleară, va determina și alte state să 
caute căi de dezvoltare a armamen
telor, inclusiv a celor nucleare, ceea 
ce va duce, evident, la o intensificare 
a cursei înarmărilor. De aceea, cre
dem că este necesar să fie accelera
te negocierile pentru înfăptuirea 
dezarmării, in primul rind a dezar
mării nucleare, cu participarea tutu
ror statelor interesate, pentru a se 

ajunge la încheierea unor angaja
mente internaționale eficiente.

în acest sens sc impune ca statele, 
popoarele, opinia publică să depună 
eforturi susținute pentru a determi
na adoptarea de măsuri concrete 
— fie ele și parțiale pentru început — 
in direcția dezarmăm. Este necesar 
ca masele populare să participe mai 
activ la realizarea acestui obiectiv 
d* * Importanță hotăritoare pentru 
destinele omenirii, să militeze și să 
acționeze cu mni multă fermitate 
pentru a se ajunge la o dezarmare 
reală — și in primul rind, la dezar
marea nucleară — pentru n se trece 
la reducerea trupelor, la desființarea 
bazelor străine și a blocurilor mili
tare. la diminuarea bugetelor de în
armare. astfel incit mijloacele desti
nate astăzi înarmării să poată fi fo
losite in măsură tot mai mare in 
scopul dezvoltării economico-sociale 
a statelor, ridicării bunăstării po
poarelor. eliberind, totodată, ome
nirea de primejdia unui nou război 
nimicitor.

Cu prilejul celei de-a XII-a ani
versări a Zilei independenței Repu
blicii Algeriene Democratice și Popu
lare. ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Geor

Joi s-au încheiat cursurile celei 
de-a Il-a serii de participanți la pro
gramele Centrului internațional de 
perfecționare a pregătirii cadrelor 
din țările in curs de dezvoltare, or
ganizate de Academia „Ștefan Gheor
ghiu''.

Așa cum s-a mai anunțat. Centrul 
internațional. înființat in anul trecut 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și-a 
propus ca, în spiritul colaborării și 
cooperării cu toate țările, să reali
zeze programe >care să răspundă 
necesităților de perfecționare a unor 
cadre de conducere și specialiști din 
țările in curs de dezvoltare, peritru 
creșterea potențialului lor economic 
și in alte domenii de activitate.

Cel de-al doilea program a avut
ca obiectiv perfecționarea gadrelor in 
probleme de organizare a sistemului 
informațional. Organizat pe o durată 
de 11 săptămini, el a reunit partici
panți proveniți din nouă țări din 
Africa, America Latină și Asia, in 
calitate de bursieri ai Republicii So
cialiste România.

Pe lingă prelegeri, dezbateri, lu
crări de laborator, pentru cursanți 
s-au organizat vizite de studii și do

în cadrul unui amplu plan de mă
suri privind dezvoltarea activităților 
și sporturilor tehnico-aplicative in 
rindul tineretului, C.C. al U.T.C. a 
stabilit organizarea, in perioada va
canței de vară, a unor cursuri și 
tabere de instruire in specialitățile 
aviaticii sportive, precum și la auto- 
karturi, orientare turistică, tir, ra- 
cheto-modelism etc. Aceste tabere 
și cursuri au o durată de 30—15 zile. 
La absolvirea lor, aproximativ 7000 
de tineri și tinere din întreaga țară 
urmează a primi un brevet de ates
tare.

Primele tabere de aviație sportivă 
funcționează de citeva zile pe lingă 
aerocluburile din București, Brașov 
(parașutism, planorism și zbor cu 
motor), Cluj, Iași, Craiova (parașu
tism, planorism), Ploiești (parașu
tism, zbor cu motor), Baia Mare și 
Tg. Mureș (planorism), Buzău și Ga
lați (parașutism). Taberele pentru 
celelalte sporturi tehnico-aplicative 
vor începe la 15 iulie — pentru auto- 
karturi, la Grupul școlar I.A.P. Pi- 
tești, liceul Industrial construcții-

ÎNTREBARE : Vcfi găzdui 
viitoarea Conferință mondială a 
populației. Care este poziția 
dumneavoastră In problema 
populației ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr. România 
se pregătește să găzduiască in condi
ții corespunzătoare.această importan
tă manifestare internațională, preco
nizată in rezoluția din 1971 a Adu
nării Generale a O.N.U. Aș dori să 
menționez că această conferință, la 
care vor participa circa 150 de state 
și 200 de organizații neguvernamenta
le, este prima reuniune internațională 
organizată sub egida O.N.U. la care 
au fost invitate și mișcările de eli
berare națională recunoscute de Or
ganizația Unității Africane și de Li
ga arabă.

Pornind de la ideca că omul este 
scopul și rațiunea oricărei activități 
sociale, că populația reprezintă avu
ția supremă a fiecărei țări, conside
răm că trebuie analizate și dezbătute 
problemele de fond ale condiției u- 
mane, ca o cerință majoră, esențială 
a contemporaneității. Nu se poate 
face abstracție de faptul că o mare 
parte a populației globului continuă 
încă să trăiască in condiții de fla
grantă subdezvoltare, rezultat al po
liticii de asuprire și dominație, al 
politicii colonialiste și neocolonia- 
liste duse timp de decenii și secole 
de puterile imperialiste. După păre
rea noastră, soluționarea reală a pro
blemelor populației presupune elimi
narea decalajelor dintre statele avan
sate și cele rămase in urmă din punct 
de vedere industrial, lichidarea fe
nomenului subdezvoltării, asigurarea 
progresului economico-social al tutu
ror popoarelor.

Ținind seama de corelația strinsă 
existentă intre creșterea economico- 
socială și evoluția demografică, acor
dăm — in ansamblul condițiilor și 
măsurilor pentru rezolvarea proble
melor populației — o deosebită im
portanță respectării dreptului sacru 
al fiecărui popor de a fi stăpin pe 
resursele sale naționale, asigurării 
accesului larg al tuturor popoarelor 
la cuceririle științei și tehnologiei 
moderne. De asemenea, după părerea 
noastră, problema populației trebuie 
să fie abordată in strinsă legătură cu 
sarcina consolidării păcii in întreaga 
lume, a promovării cursului nou spre 
destindere, înțelegere și colaborare 
intre state.

In concepția noastră, problemele 
populației iși pot găsi o rezolvare co
respunzătoare cerințelor dezvoltării 
civilizației umane numai in contextul 
promovării pe plan mondial a unor 
raporturi noi. care să excludă orice 
manifestări de inechitate și practici 
discriminatorii, să garanteze respec
tarea independenței și suveranității 
naționale a tuturor statelor, să ofere 
fiecărei țări condiții de participare 
activă la cooperarea economică in
ternațională și — desigur, nu in ul
timul rind — să asigure un sprijin 
efectiv eforturilor popoarelor din ță
rile in curs de dezvoltare.

ÎNTREBARE : Considerați,
domnule președinte, că există 
anumite cauze care ar putea să 
amenințe situația internațio
nală ?

RĂSPUNS : Există încă destule 
cauze care pot periclita noul curs al 
vieții internaționale. în primul rind, 
există incă cercuri reacționare im
perialiste, colonialiste, neocolonialis- 
te care sint gata să facă încercări 
pentru a continua vechea politică și 
a împiedica noul curs. Există încă 
popoare care se află sub dominație 
străină. Există incă zone de con
flict și încordare, cum este și zona 
Orientului Mijlociu, care constituie 
un permanent pericol de agravare a 
situației internaționale.

Tocmai pornind de la aceste rea
lități. România se pronunță pentru 
intensificarea eforturilor in vederea 
consolidării noului curs de destin
dere in viața internațională. Aceasta 
presupune. înainte de toate, acțiu
nea tot mai unită, solidaritatea tu
turor forțelor antiimperialiste, a tu
turor popoarelor care doresc o dez
voltare independentă si liberă.

Considerăm că există reale posibi
lități pentru a se putea asigura dez
voltarea cu succes a unei politici noi 
in viața internațională, fără să ig
norăm. desigur, și pericolele care 
mai există.

ÎNTREBARE : Dintre pro
blemele internaționale, pe care 
le considerați a fi primordiale, 
prioritare ?

RĂSPUNS : Prima problemă, după 
părerea mea, este înfăptuirea secu
rității in Europa. Aceasta nu numai 
pentru că România se află pe acest 
continent, dar pentru că un succes 
al politicii noi in Europa va exer
cita o puternică influență asupra în
tregii vieți internaționale. Are, de 
asemenea, prioritate, soluționarea 
mai rapidă a problemelor din Orient- 
tul Mijlociu, la care ne-am referit 
mai inainte. O problemă mai gene
rală, tot atit de esențială pentru o 
politică de colaborare și de pace în 
lume, este aceea a lichidării subdez
voltării, a așezării relațiilor dintre 
state pe o bază nouă, a făuririi noii 
ordini economice si politice interna
ționale. Viața demonstrează că lichi
darea împărțirii lumii in târî bogate 
și țări sărace constituie o necesitate 
obiectivă pentru progresul general 
al întregii omeniri. Este necesar să 
se pună capăt politicii imperialiste, 
colonialiste si neocolonialist*  de ex
ploatare și asuprire a zeci și zeci de 
popoare, să se așeze relațiile inter
naționale pe baze echitabile, să se 
favorizeze progresul mai rapid al 
țărilor in curs de dezvoltare.

ÎNTREBARE : Securitatea
europeană prezintă pentru dum
neavoastră personal un interes 
deosebit. Considerați că securi
tatea pe continentul european 
poate fi realizată intr-o perioadă 
scurtă de timp? Ce dificultăți 
ar trebui învinse pentru aceasta ? 
In ce măsură situația din Ori
entul Apropiat influențează a- 
supra Conferinței pentru secu
ritate europeană ?

RĂSPUNS : în ce privește confe
rința de la Geneva, putem spune că 
lucrările ei se desfășoară cu rezul
tate pozitive. Nădăjduim să se a- 
jungă, intr-o perioadă relativ scurtă, 
la încheierea dezbaterilor și la adop
tarea unor documente care să așeze 
relațiile dintre statele europene pe 
bază de deplina egalitate, de respect 
al independenței, suveranității, de 
renunțare la forță și la amenințarea 
cu folosirea forței, de neamestec in 
treburile interne, de avantaj reci
proc. Noi concepem securitatea eu
ropeană ca o colaborare egală intre 
toate națiunile continentului, ca o 
conlucrare largă, multilaterală, care 
sâ garanteze dreptul fiecărei națiuni 
europene la dezvoltare liberă.

Desigur, situația încordată din O- 
rientul Apropiat poate constitui mo
tive de îngrijorare și pentru statele 
de pe continentul european, dar nu 
este mai puțin adevărat că. la rin- 
dul său, realizarea securității euro
pene ar favoriza instaurarea unui 
climat propice păcii și înțelegerii in 
întreaga lume, deci și In această 
zonă.

ÎNTREBARE : Ce ne puteți 
spune despre situația din zona 
Balcanilor ? Care sint probleme
le existente și așteptările dum
neavoastră ?

RĂSPUNS : După cum se știe, 
pornind de la importanța înțelegeri
lor regionale pentru promovarea pă
cii și securității in Europa și in 
lume. România militează in mod 
ferm pentru dezvoltarea unor largi 
relații de prietenie, colaborare și 
bună vecinătate intre toate țările din 
Balcani, pentru transformarea Balca
nilor intr-o zonă a destinderii și 
cooperării rodnice intre popoare. în 
Balcani există atit țări socialiste, cit 
și țâri nesocialiste ; tocmai această 
realitate este un motiv de a se ac
ționa pentru ca intre toate țările să 
se dezvolte, in spiritul principiilor 
coexistenței pașnice, relații ample de 
colaborare, bazate pe încredere și 
respect reciproc. Există, intr-yn șir 
de domenii, forme de colaborare in- 
terbalcanică create de-a lungul 
timpului, care s-au dovedit foarte 
utile. Realizarea unor importante o- 
biective și lucrări de interes comun 
este de natură să faciliteze pro
gresul și dezvoltarea fiecărui stat și 
să contribuie la crearea unui climat 
de încredere și cooperare rodnic^, • 
reciproc avantajoasă intre toatb po
poarele care trăiesc in această zonă. 
Un obiectiv major al popoarelor care 
trăiesc in Balcani este de a face to
tul pentru transformarea acestei re
giuni intr-o zonă a păcii, fără arme 
nucleare, fără baze militare străine, 
in care să se afirme cu putere spiri
tul colaborării și bunei vecinătăți. 
Aceasta ar influența pozitiv atmo
sfera politică de pe continent, ar con
tribui la realizarea securității și des
tinderii in. Europa și in lume.

ÎNTREBARE : La 23 August 
in acest an sărbătoriți cu dem
nitate și mindrie a XXX-a ani
versare a eliberării României 
de sub dominația fascistă. Ce 
ați realizat și care sint aspira
țiile dumneavoastră in viitor ?

RĂSPUNS : In cei 30 de ani care 
au trecut de la 23 August 1944, 
România a cunoscut transformări 
adinei în toate domeniile vieții eco
nomice, politice, sociale, culturale. 
Poporul român a parcurs o întreagă 
epocă istorică — de la orinduirea 
bazată pe exploatare și asuprire din 
trecut la orinduirea nouă, socia
listă. in care, liber și deplin stăpin 
pe soarta sa, iși făurește in mod 
conștient propria istorie. Acum 30 
de ani România era o țară slab dez
voltată, dependentă de marile trusturi 
monopoliste. Astăzi, România a de
venit un stat socialist cu o industrie 
puternică și o agricultură în plină 
dezvoltare. In acești ani, producția 
industrială a țării a crescut de circa 
30 de ori. Totodată, au fost obținute 
cele mai înalte producții agricole cu
noscute in istoria țării. O puternică 
dezvoltare au cunoscut învățămintul, 
știința, cultura — factori deosebit de 
importanți pentru progresul oricărei 
națiuni. Toate acestea au făcut posi
bilă creșterea in ritm susținut a ve
nitului național, care in 1973 a fost 
de peste 12 ori mai mare decit in 1947. 
Dezvoltarea economiei naționale a 
creat condiții pentru creșterea con
tinuă a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor. înfățișarea 
nouă a orașelor și satelor, condițiile 
traiului de fiecare zi, mijloacele puse 
la dispoziția oamenilor pentru odih
nă, instruire, îngrijirea sănătății, 
sporirea veniturilor tuturor catego
riilor de oameni ai muncii, măsurile 
pe plan social — toate acestea scot 
in evidență îmbunătățirea modului de 
viață al oamenilor muncii de la ora
șe și sate.

în prezent, poporul român își con
centrează eforturile creatoare in di
recția dezvoltării economiei naționa
le și in viitor intr-un ritm inalt, 
pentru a reduce intr-un timp cit mai 
scurt decalajul ce desparte România 
de țările dezvoltate din punct de ve
dere economic. Congresul al XI-lea 
al partidului, care va avea loc in 
acest an, va elabora programul de 
perspectivă al P.C.R., cit și directi
vele noului plan cincinal și progno
zele de dezvoltare economico-socială 
a țării pină in 1990. în conformitate 
cu prevederile proiectului noului 
cincinal, in perioada 1976—1980 pro
ducția industrială va crește intr-un 
ritm anual de peste 10 la sută, iar 
producția globală agricolă intr-un 
ritm anual de circa 6 la sută. Pe a- 
ceastă bază urmează să asigurăm in 
viitorul cincinal creșterea venitului 
național intr-un ritm anual de 10 la 
sută. Ne propunem ca pină in 1990 
România să devină o țară puternic 
industrializată, cu un inalt nivel de 
civilizație și bunăstare, corespunză
tor unei societăți socialiste multila
teral dezvoltate.

în încheiere, aș dori să transmit 
cititorilor ziarului dumneavoastră, 
poporului egiptean prieten salutul 
meu cordial. Împreună cu cele mai 
bune urări de noi succese, de pro
gres, prosperitate și pace.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A ALGERIEI
Excelentei Sale

Domnului HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției și al Consiliului de Miniștri 

al Republicii Algeriene Democratice și Populare
Cu ocazia celei de-a XII-a aniversări a Zilei independenței Republicii 

Algeriene Democratice și Populare, am deosebita plăcere de a vă adresa, 
în numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și cele 
mai bune urări pentru sănătatea și fericirea Excelenței Voastre, cit și 
pentru progresul și prosperitatea poporului algerian prieten.

Ne bucurăm sincer de succesele pe care le obține poporul algerian pe 
drumul dezvoltării economice și sociale de sine stătătoare, al consolidării 
independenței naționale.

îmi exprim convingerea că, In spiritul convorbirilor șl înțelegerilor 
convenite cu prilejul vizitelor mele in țara dumneavoastră, relațiile de 
colaborare multilaterală dintre România și Algeria vor cunoaște o dez
voltare ascendentă în folosul celor două popoare, al cauzei păcii șl 
înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Perspectivele largi 
ale industrializării

Excelenfei Sale
Domnului CARLOS ANDRES PEREZ

Președintele Republicii Venezuela
CARACAS

Cu ocazia aniversării proclamării independenței Republicii Vene
zuela, îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, in nu
mele poporului român și al meu personal, călduroase felicitări și cele 
mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personala, de succese pe 
calea progresului și prosperității poporului venezuelean prieten.

îmi exprim convingerea că legăturile de cooperare statornicite în
tre România și Venezuela, la care au contribuit in mod fericit vizita pe 
care am avut plăcerea s-o efectuez anul trecut in frumoasa dumnea
voastră țară și convorbirile cu Excelența Voastră, vor continua să se 
dezvolte în interesul ambelor noastre popoare, al întăririi păcii și înțe
legerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Creată la scurt timp 
după istorica zi dc 5 
iulie 1962, cind /\lge- 
ria și-a proclamat in
dependența națională, 
după ani de lupte e- 
roice împotriva forțe
lor coloniale, societa
tea națională de con
strucții mecanice „So- 
nacome" s-a angajat 
intr-un vast program 
de dezvoltare econo
mică a țării. Primul 
ei proiect. mareînd 
actul de naștere al u- 
neia din cele mai im
portante ramuri ale 
economiei naționale — 
construcția de mașini 
— a fost complexul de 
motoare și tractoare 
de Ia Constantine. Ne
cesitatea realizării lui 
a apărut inainte de 
toate din opțiunea e- 
conomică fundamen
tală a noului stat — 
industrializarea — in 
vederea consolidării 
independenței sale po
litice.

Desfășurat pe circa 
60 de hectare și cu- 
prinzind toate sectoa
rele necesare fabrica
ției. de la turnătorie, 
forjă, tratament ter
mic, pină la asambla
rea produselor, com
plexul, in momentul 
in care va intra in 
funcțiune cu întreaga 
capacitate, va repre
zenta cea mai mare șl 
mai modernă între
prindere de acest gen 
din Africa. 5 000 de 
tractoare pe-șenile și 
pneuri și 10 000 de 
motoare, cu puteri

pină Ia 230 CP, vor ieși 
anual de pe porțile 
acestei uzine. intr-o 
primă etapă a pro
ducției.

După realizarea 
complexului de la 
Constantine, ,.Sona- 
come" a continuat și
rul acțiunilor sale 
pentru cuprinderea in 
aria industrializării a 
tot mai multe regiuni 
ale țării. O mare rea
lizare a sa este com
plexul de autovehi
cule industriale de la 
Rouiba, lingă Alger. 
Constructorii își in
tensifică eforturile in 
aceste zile pentru a li
vra primul autocamion 
algerian. La Sidi Bel 
Abbes se înalță o u- 
zină de mașini agri
cole, care împreună cu 
complexul de tractoare 
de la Constantine va 
constitui baza mate
rială a mecanizării a- 
griculturii algeriene, 
în planul ei de per
spectivă, „Sonacomc" 
prevede realizarea, 
pină la sfirșitul aces
tui deceniu, a incă 19 
unități constructoare 
de mașini.

Societatea joacă, tot
odată. un rol impor
tant în stimularea le
găturilor de colabo
rare și cooperare.in
ternațională ale Al
geriei, inclusiv cu în
treprinderi de comerț 
exterior din țnra noas
tră — de unde s-au 
importat pînă acum 
numeroase autoturis
me, tractoare, mașini,

Încheierea celei de-a doua serii a cursurilor 
de perfecționare a cadrelor 

din țările in curs de dezvoltare

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
SPORTURILE TEHNICO-APLICATIVE

Tabere și cursuri pentru tineret

Resursele naționale — 
in folosul propriului popor

agregate, instalații di
verse de primă nece
sitate. Relațiile de 
cooperare româno-al- 
geriene tind să se 
extindă acum și in 
sfera producției, pen
tru construirea unor 
importante obiective 
economice algeriene 
cu participarea specia
liștilor români.

Constructorii celei 
mai mari unități in
dustriale a „Sonaco- 
me“ — complexul de 
motoare și tractoare 
de la Constantine — 
iși amintesc cu bucu
rie de primăvara anu
lui 1972, cind l-au 
avut ca oaspete pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Vizita de 
atunci în Algeria a 
conducătorului parti
dului și statului nos
tru, ca și cea din 
toamna anului 1973, 
convorbirile cu pre
ședintele Houari Bou- 
mediene, documentele 
semnate, acordurile 
și înțelegerile în
cheiate au marcat 
etape istorice in e- 
voluția mereu ascen
dentă a relațiilor de 
profundă prietenie ro- 
mâno-algeriene, ex
presie vie a solidarită
ții dintre România și 
statele arabe, în inte
resul reciproc, al cau
zei păcii, progresului 
și înțelegerii interna
ționale.
Alger

Mircea S.
IONESCU 

Maracaibo, lacul 
căptușit cu fabuloase 
pungi de țiței, și 
Guayana, podișul plin 
de minereuri de fier, 
metale și pietre pre
țioase, mangan, titan 
și mari rezerve de 
energie hidroelectri
că. alcătuiesc pilonii 
principali pe care se 
sprijină dezvoltarea 
economică actuală a 
Venezuelei.

Cea dinții tară ex
portatoare db petrol 
din istorie, iar astăzi 
unul din principalii 
producători ai „auru
lui negru". Venezuela 
n-a beneficiat totuși 
mult de pe urma a- 
cestei avuții. 95 la 
sută din producția de 
țiței fiind controlată 
de trusturi străine, 
ale căror profituri, 
transferate in afara 
granițelor- tării, au 
depășit de trei ori in
vestițiile făcute in 
ultimul deceniu. în 
ultimii ani însă, flu
xul mutațiilor poziti
ve care se fac simțite 
pe întregul continent 
latino-american se 
manifestă și in Vene
zuela, găsindu-și ex
presie in orientarea 
spre recuperarea pe
trolului și a altor bo
gății naționale, spre 
folosirea lor în pro
priul interes al po
porului. Unul din re
zultatele acestor ten
dințe este marea plat
formă industrială de 
la Ciudad de Guaya
na, menită _ să facă 
.'din . Venezuela. . un 
mare exportator de 
produse prelucrate 
superior, cu o puter

nică economie de sine 
stătătoare. In acest 
cadru resursele pe
troliere urmează să 
fie folosite ca factur 
principal al prosperi
tății și consolidării 
independenței. în a- 
ceaslă perspectivă, 
incă in 1971 a fost a- 
doptată „legea rever- 
siunil", care prevede 
preluarea treptată de 
către stat a bunurilor 
companiilor petroliere 
străine pină in 1983. 
Recent, guvernul ve
nezuelean a anunțat 
că va naționaliza in
dustria petrolieră, de- 
vansind termenul ini
țial de recuperare a 
țițeiului, concomitent 
cu instituirea contro
lului asupra rezerve
lor de minereu de 
fier — a doua mare 
bogăție a țării — 
transformarea in în
treprinderi naționale 
a societăților străine 
care acționează în 
principalele sectoare 
d? activitate. JJn alt 
decret prevede consti
tuirea unui fond spe
cial de investiții des
tinat. in primul rind, 
dezvoltării agricultu
rii, fond căruia îi vor 
fi alocate jumătate 
din veniturile reali
zate în industria pe
trolieră.

• Pe planul relațiilor 
externe. Venezuela 
promovează o politi
că de înțelegere și 
colaborare cu toate 
statele lumii. Spriji
nind activ aspirațiile 
popoarelor din’ Ame
rica Latină pentru 
dezvoltare economico-

socială independentă 
pentru a deveni pe 
deplin stăpine pe bo
gățiile lor, România 
urmărește cu viu in
teres șl simpatie e- 
forturile poporului 
venezuelean îndrepta
te spre înfăptuirea 
unor transformări în
noitoare in viața ță
rii. Relațiile de prie
tenie și colaborare pe 
multiple planuri ro- 
mâno-venezuelene au 
cunoscut un puternic 
impuls cu prilejul vi
zitei întreprinse anul 
trecut de președintele 
Nicolae Ceaușescu in 
Venezuela, în cadrul 
istoricului itinerar in 
America Latină. Este 
vie in memorie pri
mirea plină de căldu
ră făcută solului po
porului român atit de 
către personalitățile 
oficiale, cit și de 
populație — expresie 
vie a prieteniei româ- 
no-venezuelene. De
clarația solemnă co
mună. semnată cu a- 
cel prilej, acordurile 
și înțelegerile conve
nite au pus bazele 
unei colaborări mai 
intense in domenii de 
larg interes reciproc. 
Statornicite- pe un 
astfel de fundament 
trainic, relațiile reci-? 
proce se bucură de 
cele mai prielnice 
condiții pentru o dez
voltare continuu as
cendentă, in folosul 
reciproc și spre bi
nele cauzei păcii și 
înțelegerii internațio
nale.

G. BONDOC

ge Macovescu, a transmis o telegra
mă de felicitare ministrului afa
cerilor externe algerian, Abdelaziz 
Bouteflika.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor exter

ne al Republicii Venezuela, dr. E- 
frain Schacht Aristeguieta, cu ocazia 
zilei naționale a țării sale.

cumentare in unități din diferite 
sectoare de activitate.

La intilnirea de rămas bun. parti- 
cipanții la acest curs au exprimat 
profunda lor gratitudine conducerii 
de stat, personal președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, căruia i-au adre
sat o telegramă in care se apreciază 
contribuția adusă de statul român in 
sprijinirea pregătirii lor, pentru pri
lejul de a fi participat la un astfel 
de program, pentru condițiile ce 
le-au fost create, precum și pentru 
cunoașterea țării noastre, a realiză
rilor ei in diferite domenii ale vieții 
economice și sociale.

Participanții au fost primiți Ia in
tilnirea finală de către tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de conducere și 
rector al Academiei „Ștefan Gheor
ghiu".

începind din septembrie, in cadrul 
Centrului internațional urmează să 
se desfășoare un alt program de per
fecționare a cadrelor in probleme de 
organizare șl conducere cu referire 
la tema : „întreprinderea și economia 
națională".

(Agerpres)

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Sooialiste 
România, George Macovescu. minis
trul afacerilor externe al Republicii

Malgașe, Didier Ratsiraka, va face 
o vizită oficială în România, in pe
rioada 10—13 iulie 1974.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe, Geor

ge Macovescu, a primit din partea 
ministrului de externe al Irakului, 
Shadhel Taqa, o telegramă de mul
țumire pentru felicitările care i-au 
fost adresate cu ocazia numirii sale 
in funcție.

*
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

celei de-a 53-a aniversări a Revolu
ției Populare Mongole, joi a avut 
loc la Casa de cultură „Vasile A- 
lecsandri" din Bacău vernisajul ex
poziției de fotografii „Imagini din 
Republica Populară Mongolă", orga
nizată sub auspiciile Asociației de

prietenie România-Mongolia, Insti

tutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea și consiliului 
popular al municipiului.

Cu această ocazie au vorbit Ton 
Ichim, primarul municipiului Bacău, 
și Giambyn Niamaa, ambasadorul 
R. P. Mongole la. București, care s-au 
referit la succesele obținute de po
porul mongol in anii puterii popu
lare, la relațiile de strinsă prietenie 
și colaborare existente între România 
și Mongolia, care după vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu s-au con
solidat și întărit și mai mult, în 
folosul ambelor popoare, al cauzei 
socialismului.

mașini din Iași, liceul agricol din 
Lygoj, liceul mecarțjc agricol din 
Roman; pentru racheto-modelism, la 
grupul școlar petrol Tirgoviște; pen
tru orientare turistică, tir și topo
grafie, la Timișul de Sus etc.

CICLISM

„Cupa Voința“, 24-28 iulie
• Un traseu inedit • La start, 80 de cicliști din 7 țări

J-a sfirșitul acestei luni, in organi
zarea UCECOM, se va desfășura cea 
de-a XlX-a ediție a cursei cicliste 
internaționale „Cupa Voința". Tradi-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ATLETISM — Joi, la Leipzig, 

Reinhard Theimer (R. D. Germană) 
a corectat recordul mondial în proba 
de aruncare a ciocanului : 76,60 m. 
Vechiul record (76,40) aparținea vest- 
germanului Walter Schmidt.

NATAȚIE — La Rostock. în ca
drul campionatelor de înot ale
R. D. Germane, Kornelia Ender a 
stabilit un nou record al lumii in 
proba de 100 m liber, cu timpul de 
57”51/100 (vechiul record era de 
57'54/100).

CICLISM — „Turul Franței" a 
continuat ieri cu etapa a 7-a (Mons- 
Chalons sur Marne — 221,500 km). 
Victoria a revenit belgianului Eddy 
Merckx, cronometrat in 6h38’37’’. în 
urma acestui succes, Merckx a pre
luat tricoul galben.

TENIS. — La Wimbledon, in fi
nala probei feminine, sovietica Olga 
Morozova (1—6, 7—5, 6—4, in semi
finală cu Virginia Wade) o va in- 
tilni pe americana Chris Evert (6—2, 
&—3 in . semifinala cu Kerry Mel
ville).

ționala competiție, a cărei desfășu
rare suscită an de an un mare inte
res din partea alergătorilor și a pu
blicului amator dc ciclism, are de 
această dată un traseu in premieră, 
in zone de un pitoresc aparte. Iti
nerarul cursei este următorul : 24
iulie, etapa I : București — Tirgoviș
te — Găești — Pitești (144 • km) ; 
25 iulie, etapa a Il-a : Pitești — 
Rimnicu-Vilcea — Căciulata și retur 
(166 km) ; 26 iulie, etapa a IlI-a
contratimp individual la Pitești (16 
km) și etapa a IV-a Pitești — Sla
tina și retur (134 km) ; 27 iulie, eta
pa a V-a : Pitești — Cimpulung 
Muscel — Rucăr și retur (146 km) ; 
28 iulie, etapa a Vl-a : circuit in 
Pitești (45 km) și etapa a VH-a Pi
tești — Găești — București (110 km).

Organizatorii ne-au informat ieri 
că pină la această oră au confir
mat participarea 80 de cicliști, re
presented cluburi din Austria, Bul
garia. Cehoslovacia, R. F. Germania, 
Polonia, Ungaria și România.
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CONFERINȚA PENTRU SECURITATE

Șl COOPERARE ÎN EUROPA

Acord asupra unui important
capitol al cooperării științifice

GENEVA 4 (Agerpres). — în cadrul Conferinței pentru securitate 
si cooperare in l uropa. subcomisia pentru educație a ajuns la un 
acord asupra unui important capitol al cooperării științifice europene, 
șl anume dezvoltarea legăturilor si contactelor directe intre univer
sități. institute de cercetare si asociații științifice, precum și intre 
oamenii de știintâ si cercetătorii din diferite țări.

Eforturile urmează sâ fie îndrep
tate mai ales in direcția încurajării 
organizării dc Întruniri pregătitoaie 
sau grupuri de lucru care să anali
zeze teme de interes comun, a creă
rii de echipe mixte, formate din oa
meni de știință provenind din țările 
participante la conferință și care să 
urmărească alcătuirea dc proiecte dc 
cercetare in cadrul acordurilor în
cheiate între instituțiile de cerce
tare. De asemenea, s-a convenit spri
jinirea organizării și funcționării de 
conferințe si seminarii internaționa
le, inclusiv prin participarea sporită 
a oamenilor de știință la asemenea 
manifestări cu caracter internațional.

Rod al unor schimburi dc păreri 
ri negocieri pozitive intre toate sta
tele participante, măsurile preconi
zate sint menite să aducă o contri

Deschiderea reuniunii ECOSOC
GENEVA 4 (Agerpres). — Consi

liu] Economic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC) a început la Geneva o 
reuniune de patru săptămlni consa
crată dezbaterii mai multor probleme 
de stringentă actualitate, intre care 
persistența pe glob a unor zone ale 
foametei, criza energetică și politica 
promovată de companiile multinațio
nale. Dezbaterile au fost deschise de 
secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, care a declarat in alocu
țiunea sa că foametea, distribuirea 
bogățiilor și celelalte probleme ma
jore ale populației sint interdepen
dente. soluționarea lor avind in pre
zent o importanță crucială.

Lucrările Consiliului Apărării 
al Ligii Arabe

CAIRO 4 (Agerpres). — La Cairo 
continuă lucrările Consiliului Apără
rii al Ligii Arabe. In alocuțiunea sa. 
Mahmud Riad, secretarul general al 
Ligii Arabe, a subliniat importanța 
coordonării pe plan militar intre ță
rile arabe și a condamnat ultimele 
raiduri aeriene israeliene asupra ta
berelor palestinene din sudul Liba
nului.

La rindul său. primul ministru li
banez, Takieddine Solh. a prezentat 
reuniunii un raport informativ asu
pra situației din sudul țării sale. 
Premierul libanez a subliniat că nu 
poate fi realizată o pace justă și 
durabilă in Orientul Apropiat fără 
recunoașterea drepturilor legitime 
ale poporului palestinean. Reprezen
tantul Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. Farouk Kaddoumi. a ce
rut participanților la actuala reuniu
ne să includă problemele discutate 
pe ordinea de zi a viitoarei reuniuni 
arabe la nivel înalt, programată in 
septembrie, la Rabat.

Conferință de presă 
a secretarului 

general al O. N. U.
GENEVA 4 (Agerpres). — în ca

drul unei conferințe de presă orga
nizate la Geneva, secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, a abor
dat unele probleme ale relațiilor in
ternaționale. în legătură cu situația 
din Orientul Apropiat. Kurt Wald
heim a apreciat că „cele două acor
duri de dezangajare, care au fost 
semnate, constituie o bază pozitivă 
pentru negocierile viitoare11.

Referindu-se Ia problema colonii
lor portugheze, secretarul general al 
O.N.U. a arătat că in cadrul con
vorbirilor cu ministrul de externe 
al acestei țări. Mario Soares, a pri
mit asigurări in sensul că Portuga
lia va aplica deplin rezoluțiile 
O.N.U. asupra acestor teritorii.

Se dezvoltă îmbucurător 
româno-turcă

colaborarea
Este o realitate a zilelor noastre 

faptul că intre România și Turcia, 
țări riverane ale Mării Negre, intre 
popoarele român și turc se dezvoltă 
legături de bună vecinătate si cola
borare, neumbrite de nici un fel de 
probleme litigioase. în ultimii ani, 
relațiile prietenești româno-turce au 
cunoscut o evoluție continuu ascen
dentă, o contribuție esențială în a- 
cest sens marcind vizita întreprinsă 
de președintele Nicolae Ceaușescu in 
Turcia, in anul 1969, ca și vizita, din 
1970. a președintelui de atunci al 
Turciei. Cevdet Sunay, în România. 
Dialogul la nivel inalt româno-turc, 
intilnirile la alta, niveluri au învede
rat dorința comună de a acționa 
pentru amplificarea raporturilor re
ciproce. a colaborării prietenești, ast
fel incit ele să constituie un exem
plu de cooperare rodnică intre țări 
cu sisteme sociale diferite.

Insert indu-se in acest cadru favo
rabil, recenta vizită oficială in țara 
noastră a ministrului afacerilor ex
terne al Turciei. Turan Giineș. la 
invitația omologului său român, 
George Macovescu, a înscris, fără 
îndoială, un nou aport constructiv 
la intensificarea conlucrării româno- 
turce pe multiple planuri. Primirea 
oaspetelui turc de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, moment culmi
nant al vizitei, precum șj convorbi
rile dintre cei doi miniștri de ex
terna au evidențiat deplina satisfac
ție fată de stadiul relațiilor bilate
rale, progresele înregistrate in ca
drul schimburilor comerciale si co
laborării economice, tehnico-științi- 
flce și culturale.

După cum se știe, schimburile co

buție sporită la o cooperare științi
fică europeană si mal intensă, in fo
losul tuturor și, in primul rlnd. in 
folosul cauzei păcii și securității-

Formele prevăzute tin seama de 
stadiul actual al revoluției tehnico- 
stlințîfice. care Rre o influență pro
fundă atit asupra dezvoltării econo
mice și sociale a statelor, cit $i a 
legăturilor lor reciproce. în cadrul 
dezbaterilor s-a afirmat cu putere 
ideea, susținută cu deosebire de ță
rile mici și mijlocii, de a se asigura 
accesul tuturor țărilor la cuceririle 
științei si tehnologiei moderne, de 
mtură să contribuie la obiectivul e- 
v.i. nțiaț ae multi pnrtirinanți pri
vind apropierea si egalizarea nive
lurilor de dezvoltare economică a 
statelor participante, progresul co
respunzător al țărilor și regiunilor 
mai puțin dezvoltate.

în atenția participanților se află 
rapoarte elaborate de Secretariatul 
O.N.U. In legătură cu fiecare din 
punctele de pe agendă. Documentul 
consacrat situației alimentare mon
diale conține un plan de urgență vi- 
zind eliminarea foametei, precum și 
un program de sprijinire a produc
ției de îngrășăminte in țări in curs 
de dezvoltare din Asia. Africa. Ame
rica Latină. în privința companiilor 
multinaționale, raportul secretariatu
lui afirmă, intre altele, dreptul su
veran al statelor de a proceda la 
naționalizări atunci cind interesele 
lor legitime reclamă acest lucru.

„CARTE ALBĂ" 
BRITANICĂ 

privind organizarea de noi 
alegeri în Irlanda de Nord

LONDRA 4 (Agerpres). — Guver
nul britanic a dat publicității joi o 
„Carte albă11, in care anunță orga
nizarea, la o dată care nu a fost 
incă precizată, de noi alegeri în 
Irlanda de Nord, in vederea desem
nării unei Convenții constituționale, 
menită să o înlocuiască pe cea aleasă 
anul trecut și să găsească o ieșire 
din situația creată in urma demisiei, 
la 28 mai. a Consiliului Executiv 
al lui Brian Faulkner. Convenția, 
care va fi desemnată in baza prin
cipiului reprezentării proporționale, 
si va fi compusă din 78 de mem
bri. are la dispoziție un interval de 
șase luni pentru a preconiza o nouă 
structură politică acceptabilă pentru 
cele două comunități — catolică și 
protestantă. Guvernul de la Londra, 
precizează documentul supus spre e- 
xaminare Parlamentului britanic, va 
..acorda cel mai larg sprijin posibil 
Convenției din Ulster", dar nu va 
interveni in deciziile acesteia. Pină 
la data alegerilor, guvernul britanic 
va continua să administreze direct 
problemele Irlandei de Nord, așa cum 
a procedat de la eșecul experienței 
executivului colegial.

Măsurile prevăzute de „Cartea 
albă" britanică reprezintă rezultatul 
consultărilor avute la Belfast de 
secretarul de stat britanic pentru 
Irlanda de Nord.

PORTUGALIA

Arestarea asasinilor
LISABONA 4 (Agerpres). — Mi

nistrul de externe al Portugaliei, 
Mario Soares, a declarat, potrivit a- 
gențiilor Reuter și France Presse. că 
au fost arestați doi dintre asasinii 
generalului Humberto Delgado. Este 
vorba, a arătat Mario Soares, de foști 
membri ai P.I.D.E. (poliția politică, 
desființată in prezent), care s-au re
cunoscut vinovați. Complicii lor au 
fost deja identificați.

merciale dintre țările noastre au 
cunoscut, in 1973, o creștere de 45 
la sută față de anul 1972. Se extinde, 
de asemenea, colaborarea economică 
și tehnico-științifică. Moderna fabri
că de acid sulfuric de la Samsun 
reprezintă o mărturie elocventă a 
cooperării fructuoase dintre specia
liștii români și turci. Desigur, dez
voltarea economică a celor două 
țări, resursele de care ele dispun, 
apropierea geografică oferă largi po
sibilități pentru intensificarea și 
mai departe a legăturilor bilaterale. 
Un rol Însemnat in identificarea și 
punerea in valoare a acestor posibi
lități revine Comisiei mixte de coo
perare economică româno-turcă, a 
cărei următoare sesiune va avea loc 
la București, in septembrie. în acest 
context, miniștrii de externe român 
și turc au relevat importanta pro
movării unor forme complexe de 
cooperare, inclusiv crearea de socie
tăți mixte, paralel cu extinderea 
schimburilor comerciale reciproce.

Convorbirile de la București au 
scos, totodată, in evidență posibili
tățile de amplificare a conlucrării 
româno-turce in ce privește soluțio
narea marilor probleme de care de
pind îmbunătățirea climatului inter
național. dezvoltarea Înțelegerii și 
cooperării pașnice intre națiuni. In 
acest sens s-a reafirmat voința co
mună a guvernelor român si turc de 
a contribui la succesul conferinței 
general-europene, menită să statue
ze raporturi interstatale noi. să che- 
zășuiască respectarea dreptului fie
cărei țări la dezvoltare liberă, co
respunzător năzuințelor sale._ fără 
presiuni si amestec din afară.

Manifestări consacrate sărbătorii 
naționale a României

CAIRO 4 (Corespondență de 
în Nicolae N. Lupu). — Te
leviziunea egipteană a dedicat, 
miercuri, o emisiune Bucurețtlu- 
liii ți țârii noastre. Au fost pre
zentate secvențe din filme docu
mentare infățișind aspecte ale 
luptei poporului român pentru 
eliberare naționali și socială, 
marile succese obținute dc 
România, ln toate domeniile, in 
cei .70 de ani care au trecut de 
la 2.3 August 1944.

Postul de radio in Umba a- 
rabă „Poporul" a transmis o 
emisiune consacrata țării noas.- 
tre. sub titlul „Călătorie In 
România", Au fost prezentate 
date generale privind geografia, 
bogățiile naturale ale țârii noas
tre și istoria poporului român, 
pe fondul muzical al unor renu
mite creații clasice ți populare, 
ca „Rapsodia 1" de George E- 
nescu. „Ciocîrlia".

Funeraliile naționale ale 
generalului Juan Domingo Peron 
Reprezentanții președintelui României au prezentat condoleanțe 

noului președinte al Republicii Argentina

BUENOS AIRES « (Airerpres). - 
Joi, în capitala Argentinei au avut 
loc funeraliile naționale ale fostului 
președinte al țării, generalul-locote- 
nent Juan Domingo Peron.

In cursul dimineții, la Palatul 
Congresului Național. delegațiile 
străine, prezente la ceremonia de 
doliu in memoria regretatului șef al 
statului- argentlnean, au prezentat 
condoleanțe președintelui Maria 
Estela Martinez de Peron.

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae’ 
Ceaușescu. a fost reprezentat de Ște
fan Peterfi, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, și Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

La catafalcul președintelui Juan 
Domingo Peron, reprezentanții par
tidelor politice, celor două Camere 
ale Congresului Național, organiza
țiilor sindicale, armatei au adus un 
ultim omagiu memoriei președinte

înțelegere privind reglementarea 
situației din Etiopia

Amplu program de reforme politice și constituționale

ADDIS ABEBA 4 (Agerpres). — 
Postul de radio Addis Abeba a di
fuzat un comunicat al forțelor arma
te in care se arată că între repre
zentanți ai Comitetului militar — 
organism instituit pentru a coordona 
acțiunile forțelor armate care au 
preluat? în ultirrtele zile, controlul 
asupra capitalei — ai guvernului și 
împăratul Haile Selassie a interve
nit un acord privind soluționarea si
tuației din Etiopia in limite consti
tuționale — relatează agențiile de 
presă. în cadrul unei reuniuni. îm
păratul Haile Selassie a acceptat 
programul de reglementare a si
tuației elaborat de Comitetul militar 
— afirmă comunicatul amintit.

Programul stipulează, în principal, 
aplicarea tuturor reformelor politice 
si constituționale promise anterior, 
inclusiv elaborarea cit mai grabnică
a unei noi constituții, reforme care 
sâ ducă la democratizarea conduce

rii țării, eliberarea tuturor deținuți- 
lor politici arestați de guvernele 
precedente, acordarea dreptului de a

generalului Delgado
Generalul Humberto Delgado a re

prezentat opoziția la alegerile prezi
dențiale din 1958, contra amiralului 
Americo Thomaz, candidatul lui Sa
lazar. Destituit din armată, Humberto 
Delgado nu a încetat, să lupte împo
triva regimului dictatorial, care a 
pus la cale asasinarea lui în anul 
1965.

Situate în aceeași zonă geografică, 
România și Turcia sint deosebit de 
interesate în statornicirea unor re
lații de bună vecinătate și- prietenie 
in Balcani. în această ordine de idei, 
așa cum 6-a arătat și cu prilejul 
actualelor convorbiri, țările noastre 
acordă o importanță deosebită con
solidării păcii ln Peninsula Balcani
că. Transformarea peninsulei intr-o 
regiune a păcii și colaborării paș
nice, a încrederii reciproce, lipsită 
de arme nucleare, ar corespunde, 
fără îndoială, năzuințelor majore ale 
tuturor popoarelor din zonă, ar con
stitui, in același timp, o contribuție 
însemnată la procesul edificării secu
rității pe continentul european.

Desfășurate in spiritul- deplinei În
țelegeri, convorbirile româno-turce 
de la București s-au încheiat pryr 
rezultate pozitive pehtru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie reciprocă, pen
tru concretizarea si materializarea 
liniilor directoare stabilite cu prile
jul intilnirilor la nivel inalt. Nu în
cape îndoială că viitoarele intilniri 
la nivel inalt — președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. fiind invitați sâ 
viziteze Turcia de președintele Fahri 
Korutiirk — vor da un nou și vi
guros impuls acestor relații, vor 
contribui la deschiderea de noi și 
ample orizonturi colaborării multi
laterale dintre România și Turcia, 
în interesul ambelor popoare, al des
tinderii și cooperării în Balcani și pe 
continentul european. în concordanță 
cu cerințele păcii în lume.

Eugen IONESCU

PARIS 4 — (Corespondență de 
la Paul Diaconcscu). La Sena
tul francez a avut loc o scară 
dedicată României. Au partici
pat președintele Senatului fran
cez, Alain Pohcr, Pierre Chris
tian Taittinger, vicepreședinte 
ol Senatului, președintele Gru
pului de prietenie Franța-Româ
nia din Senat, numeroși depu- 
tațl, personalități ale vieții po
litice și culturale din capitala 
Franței, ziariști. A fost prezent 
ambasadorul României la Paris, 
Constantin Flltan. Despre im
portanța evenimentului, despre 
dezvoltarea economici și cultu
rii socialiste in țara noastră a 
vorbit Virgil Dânciulescu, se
cretar general dc redacție al zia
rului „Sclnleia". Au fost pre
zentate apoi două filme docu
mentare, ilustrind succesele 
obținute de poporul român in 
ultimii .30 de ani. precum fi 
imagini din arta populară.

lui Peron. Vorbitorii și-au reafirmat 
sprijinul pentru politica promovată 
de liderul justițialist și hotărirea de 
a respecta ordinea constituțională.

In jurul orei 10,00 GMT, cortegiul 
funerar a părăsit Salonul albastru 
al Palatului Congresului. îndreptîn- 
du-se spre reședința prezidențială 
din Olivos. Sicriul cu corpul neîn
suflețit al președintelui Peron a fost 
depus in capela „Nuestra Senora de 
la Merced". Ulterior, președintele 
Peron va fi înmormintat in cavoul 
familiei din cimitirul Chacarita.

Generalului-locotenent Juan Do
mingo Peron i-au fost acordate toa
te onorurile militare, 8 000 de mem
bri ai forțelor armate însoțindu-1 pe 
ultimul drum pe fostul șef al sta
tului.

După oficierea serviciului religios, 
la încheierea funeraliilor au fost 
trase 21 de salve de tun in memoria 
președintelui Peron.

reveni în Etiopia emigranților poli
tici, prelungirea actualei sesiuni a 
parlamentului pentru a examina și 
aproba reformele preconizate, conti
nuarea consulturilor dintre repre
zentanți ai Comitetului militar și al 
guvernului Endelkachew Makkonnen1 
în scopul realizării unei reglementării 
definitive a situației din țară. Co
municatul subliniază că in etapa 
actuală o atenție deosebită trebuie 
acordată menținerii ordinii și lega
lității în Etiopia.

Referitor la activitatea care se 
desfășoară la Addis Abeba în vede
rea soluționării situației, agenția 
Reuter relatează că premierul etio
pian Makkonnen a oferit reprezen
tanților armatei șase portofolii in
tr-un nou cabinet ce ar urma să fie 
constituit.
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Un mare miting in ,priil" 

nul Declarației comune Nord-Sud, 
semnată anul trecut, la 4 iulie a 
avut loc la Phenian. Vorbitorii au 
subliniat Importanța principiilor de 
bază ale declarației, potrivit cărora 
reunificarea Coreei trebuie să aibă 
loc in mod pașnic și independent, 
pe baze democratice și prin respin
gerea amestecului oricăror forțe ex
terne. în conformitate cu dorința u- 
nanimă a întregului popor coreean 
și cu interesele sale naționale.

Expoziția „România, țară 
a turismului" ■fost deschisâ ,a 
Sofia. Au participat Krastiu Ba- 
levski, vicepreședinte al Comitetu
lui pentru odihnă și turism de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, ‘reprezentanți ai presei și 
Radiotelevizlunii bulgare, membri ai 
Ambasadei române.

La Schwerin, in B D Ger- 
mană, a avut loc cea de-a 14-a șe
dință a Comisiei de frontieră alcă
tuite din împuternicit» - guvernelor

DAR ES SALAAM

DESCHIDEREA TlRGULUI 
INTERNATIONAL 

AGRICOL Șl COMERCIAL
DAR ES SALAAM 4 (Agerpres). 

— In cadrul festivităților prilejuite 
de a 20-a aniversare a creării Par
tidului Uniunea Națională Africană 
din Tanganika (TANU), la Dar 
Es Salaam a fost inaugurat Tirgul 
internațional agricol și comercial. 
La ceremonia oficială au participat 
delegațiile străine invitate să asiste 
la manifestările prilejuite de ani
versarea TANU.

în discursul rostit la inaugurarea 
tirgului, președintele Zambiei, Ken
neth Kaunda, sosit la Dar Es Sa
laam pentru a participa la aniversa
rea TANU, a dat o înaltă apre
ciere succeselor poporului tanzaiiian 
In construcția națională, obținute 
sub conducerea TANU. Totodată, 
vorbitorul a relevat ajutorul pe care 
Tanzania il acordă mișcărilor de eli
berare națională de pe Continentul 
african.

Pentru prima dată, la tirg parti
cipă cu un pavilion propriu Comi
tetul Eliberării al Organizației Uni
tății Africane.

BUDAPESTA

Convorbiri româno-ungare
BUDAPESTA 4. (Corespondență 

de la A. Pop). — Tovarășul Emil 
Drftglinescu, viccpi Im-mi nistru al 
guvernului, președintele Comitetului 
de Slut al Planificării, a 6osit. joi, 
la Budapesta, unde a fost Intîmpinat 
de Lazar Gyorgy, vicepreședinte al 
Consiliului dc Miniștri al R. P. Un
gare, președintele Oficiului Național 
al Planificării, șl de alte persoane 
oficiale.

Tovarășul Emil Drăgănescu a fost 
primit dc Jenfi Fock, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Un
gare. La convorbire, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, de 
prietenie, a fost de față ambasadorul

Semnarea unor convenții de cooperare 
româno-marocanc

RABAT 4 (Corespondență de la 
Mircea S. Ionescu). — La Rabat a 
fost semnată o convenție de coope
rare româno-marocană intre socie
tatea mixtă română „Arcomar" și 
Ministerul marocan al urbanismu
lui, locuințelor, turismului și me
diului înconjurător, potrivit căreia 
partea română elaborează studiile și 
proiectele pentru sistematizarea a 
15 importante localități urbane și

Lansarea navei „Soiuz-14"
cu doi oameni la bord

în seara zilei de, 3 iulie, la ora 
21,51 (ora Moscovei), in Uniunea 
Sovietică a fost lansată nava cos
mică pilotată „Soluz-14", la bordul 
căreia se află, in calitate de co
mandant, „veteranul cosmic" Pavel 
Popovici, însoțit de inginerul Iuri 
Artiuhin.

Potrivit unui prim raport recep
ționat pe Pămint, starea celor doi 
cosmonauți este bună : ei au supor
tat bine ieșirea pe orbită, precum și 
trecerea la starea de imponderabi
litate/ după care au început înde
plinirea programului de zbor. Siste
mele de bord ale navei funcționea
ză normal, iar legăturile prin radio 
și televiziune cu echipajul sint 
stabile.

După cum precizează agenția
T.A.S.S., programul zborului navei 
cosmice „Soiuz-14“ include efectua

R.D.G. și R.F.G. Au fost examinate 
stadiul și evoluția ulterioară a lu
crărilor de marcare a frontierei din
tre cele două state pe anumite por
țiuni. Următoarea ședință a comisiei 
va avea loc la 25 și 26 septembrie, 
la Kassel, in R.F.G., informează a- 
genția A.D.N.

Acordul de colaborare 
ln domeniul radioului și televiziunii 
intre. Radioteleviziunea Română și 
Institutul Național de Radio și Te
leviziune (INRAVISION) din Colum
bia a fost semnat la Bogota. Din 
parțpa română, acordul a fost sem
nat de către ambasadorul României 
la Bogota, Dumitru Moianu, iar din 
partea columbiană de către direc
torul INRAVISION, Carlos Delgado 
Pereira, și de către ministrul comu
nicațiilor, Carlos Holguin. Sardi.

Ministrul alacerilor ex
terne al Poloniei, ste£an °‘- 
szowski, și-a încheiat vizita in O- 
landa. Comunicatul comun eviden
țiază că cele două părți, independent 
de sistemele lor social-politice dife
rite, și-au exprimat dorința de a 
activiza colaborarea bilaterală in 
toate domeniile.

Plenara C.C. al Partidu
lui Calea Birmanâ spre So- 
CioliSIIl/ care a exam'nat situația 
din țară și modalitățile de rezolvare 
a problemelor economice de primă 
importanță, a luat sfîrșit la Rangoon. 
Plenara a hotărit să convoace con
gresul extraordinar al partidului 
pentru luna viitoare.

Printr-o hotărîre a Tri
bunalului constituțional din 
Turcit! legea privind amnistia, 
votată de Medjilis în luna mai a a- 
cestui an, a fost extinsă și asupra 
delictelor de opinie. In baza acestei 
hotăriri sint amnistiați peste 2 000 de 
deținuți politici.

In comunicatul comun 
difuzat la încheierea vizitei în Iu
goslavia a ministrului afacerilor ex
terne al Indoneziei, Adam Malik, 
părțile relevă cu satisfacție dezvolta
rea relațiilor bilaterale. Ele consta
tă, totodată, lărgirea procesului de 
destindere in relațiile internaționale 
și orientarea spre soluționarea pe 
calea negocierilor a conflictelor intre 
națiuni. 

țării noastre la Budapesta, loan 
Cotot.

In aceeași zi au început convor
birile între delegațiile română si un
gară privind coordonarea planurilor 
do dezvoltare a economiilor naționale 
ale Republicii Socialiste România si 
Republicii Populare Ungare pe pe
rioada 1976—1980.

★
La plecarea din București, pe ae

roportul Olopenl au fost prezențl 
tovarășii Constantin Băbălău, mi
nistrul energiei electrice, Vasile 
Răuță, vicepreședinte al C.S.P.

A fost de față Ferenc Martin, am
basadorul R. P. Ungare la București.

rurale din vastul program stabilit 
de guvernul marocan pentru actua
lul plan cincinal de dezvoltare eco
nomică și socială a țării.

Potrivit altor trei convenții, sem
nate la Rabat de specialiștii români 
și marocani. România va acorda a- 
sistență tehnică unor birouri ma
rocane de proiectări ln domeniul 
construcțiilor.

rea unor exoerimente comune cu 
stația științifică orbitală „Saliut-3". 
plasată pe o orbită circumterestră 
la 25 iunie.

Datele furnizate în legătură cu 
acest nou experiment cosmic veri
fică funcția navelor spațiale „So- 
iuz“ in calitate de „cărăuși ai Cos
mosului", pentru realizarea de ac
tivități științifice importante in 
spațiile extraterestre.

După qum relatează agenția 
T.A.S.S., navele de tipul „Soiuz", 
care au deschis o nouă etapă in 
programul sovietic de zboruri cos
mice pilotate, pot efectua zboruri 
prelungite, se pot apropia și pot 
realiza joncțiuni pe orbite circum- 
tereslre.

L. DUȚA 
Moscova

La Havana s-a anunțat 
că in scopul soluționării sarcinilor 
de dezvoltare economico-socială și 
culturală a țării, pe lingă Consi
liul de Miniștri al Cubei a fost 
creat Consiliul Național pentru Ști
ință și Tehnică. In atribuțiile noului 
organism guvernamental intră asigu
rarea efectuării planice a cercetări
lor în diferite domenii ale științei și 
tehnicii, precum și utilizarea practi
că a rezultatelor acestor cercetări.

Un raport privind evoluția 
procesului inflaționist în țările Pie
ței comune in perioada iulie 1973— 
martie 1974 a fost publicat de co
misia C.E.E. Cea mai ridicată rată a 
inflației — 11.5 Ia sută — a fost în
registrată de Italia, iar cea mai scă
zută — 4,9 la sută — de R. F. Ger
mania.

Demisia ministrului agri- 
CUHUtii Fakhruddin Aii Ahmed, 
in legătură cu desemnarea sa de că
tre Partidul Congresul Național In
dian drept candidat la funcția su
premă a țării, a fost acceptată de 
președintele Indiei, V. V. Giri.

0 puternică erupție so-
Ițlîâj care ar Putea afecta teleco
municațiile, are loc în prezent, po
trivit Centrului de servicii pentru 
mediul spațial de la Boulder, din 
Colorado. Purtătorul de cuvint al 
centrului a menționat că fenomenul 
a început miercuri și va dura pină 
la 11 iulie, atingind punctul culmi
nant la 7 iulie. In acea zi, comuni
cațiile, în special cu avioanele care 
survolează regiunile polare, ar pu
tea fi serios perturbate.

Consumul combustibilu
lui pentru încălzit va « ra- 
tîonalizat în Franța intr-un viitor a- 
propiat — a anunțat Ministerul 
francez al Industriei. Detaliile ra
ționalizării vor fi făcute’ cunoscute 
odată cu publicarea deciziei guver
namentale în buletinul oficial.

Ploile însoțite de grindi- 
jjQ, care au căzut săptămina tre
cută in .Chile, au provocat moar
tea a 25 de persoane și daune ma
teriale în valoare de 9 milioane de 
dolari, 22 000 de persoane sinistrate, 
peste 20 000 de locuințe distruse, 74 
poduri luate de ape.

DE PRETUTINDENI
• PRIMA „SONDĂ A 

MEDIULUI" a inlral ln d°' 
tația serviciului meteorologie 
din R. F. Germania. Este vor
ba de o sonda specială, fixata 
de un balon captiv care se ri
dică pină la 800 metri altitu
dine. Cu ajutorul său. meteo
rologii vor putea măsura tem
peratura și umiditatea aerului, 
direcția și viteza vintului și 
determina sursele și direcțiile 
de propagare a zgomotelor 
dăunătoare sănătății.

• SISTEMUL METRIC 
Șl IN AUSTRALIA. d“p’
S.U.A., o altă țară s-a decis să 
facă pasul spre sistemul me
tric : Australia, unde, incepind 
cu data de întîi iulie, distan
țele și vitezele vor fi calcula
te in kilometri, respectiv kilo
metri pe oră. încetul cu înce
tul, milele vor fi date uitării, 
precum și toate celelalte unități 
nedecimale de măsură pentru 
lungime, suprafață, volum sau 
greutate. Australienii știu din 
experiența altor țări că obiș
nuințe de secole care au pă
truns in viața de zi cu zi nu 
pot fi eliminate brusc, de aceea 
și-au propus ca termen pentru 
încheierea procesului anul 1976.

• MOTOCICLETĂ E- 
LECTRICĂ. Prima motoci- 
cletă electrică realizată ln 
Uniunea Sovietică se află in 
rodaj la Harkov, in Ucraina. 
Alimentat cu acumulatoare 
compacte, motorul său, de 2,5 I 
kW, asigură vehiculului o vite
ză de 90 kilometri pe oră și o 
autonomie de pe<te 20 de kilo
metri. Motocicleta a fost con
cepută cu participarea studen
ților de la Institutul de trans
porturi rutiere din Harkov.

• „ADIURETIN SD“ 
este un nou medicament creat 
de specialiștii Institutului de 
chimie organică și biochimie 
de pe lingă Academia de Ști-, 
ințe din Praga. Citeva picături 
din acest preparat au un efect 
sigur și imediat in cazurile de 
dizenterie. Același colectiv al 
institutului a realizat un inlo- 
cuitor al zahărului, de 200 de 
ori mai dulce decit acesta și 
apt să înlocuiască in întregime 
zaharina.

• RESTAURARE. MWs- 
terul Cuiturii din Republica 
Sri Lanka (Ceylon) a lansat o 
colectă publică in vederea res
taurării statuii lui Buddha, cel 
mai mare monument de piatră 
din lume de acest gen. Sta
tuia, care se află in pre
zent in jungla din sud-estul 
insulei, a fost dăltuită in piatră 
în secolul al VII-lea, are înălți
mea de 130 de metri și cintă- 
rește 110 tone. Ea va trebui 
mai intii adusă la poziția ini
țială — verticală — după care, 
anul viitor, vor începe lucrările 
de restaurare.

• „CYCLONET" CU
RATĂ APELE. pra"ta * 
fost construită o centrifugă, 
denumită „Cyclonet", care are 
ca scop separarea petrolului de 
apă. Montată pe un vas, ea. 
poate fi folosită pentru curăți
rea apelor portuare poluate cu 
țiței. Apa este pompată în cen
trifugă, unde este supusă unul 
proces de rotație. Țițeiul se a- 
dună in centrul instalației, de 
unde poate fi scos cu ajutorul 
unei pompe. Experimentările 
au arătat că în acest fel se poate 
extrage 80—100 la sută din ți
țeiul aflat în apă.

• O NOUĂ DISCI
PLINĂ — pregătirea in vede
rea vieții de familie — se va 
introduce in mod experimental, 
incepind din noul an de invă- 
țămint 1974—1975, in 60 de 
școli primare și 30 de școli 
medii din Ungaria. Lecțiile vor 
fi predate de medici și juriști 
și vor fi consacrate eticii căs
niciei și relațiilor intre sexe,' 
aspectelor juridice și sanitar- 
igienice ale vieții de familie. 
Noua disciplină va fi predată 
incepind cu clasa a V-a. Din 
anul școlar 1976—1977 ,.pregăti
rea pentru viața de familie11 va 
deveni un obiect de studiu o- 
bligatoriu in toate școlile din 
Ungaria.

• CINE A INTRAT LA 
APĂ? O montare scenică a 
..Broaștelor" lui Aristofan nu 
constituie cîtuși de puțin o 
senzație. Și totuși, montarea 
realizată de regizorul american 
Burt Shevelove merită din plin 
acest calificativ — dincolo de 
intențiile de modernizare și ac
tualizare a textului, princi
pala inovație fiind înlocuirea 
..scenei11 cu... bazinul de înot al 
Universității Yale. 1 600 de 
spectatori pot urmări de la 
marginea apei spectacolul la 
realizarea căruia iși dau con
cursul 68 de actori, dansatori 
și cintăreți și un cor format din 
21 de „oameni amfibie11 — de 
fapt membri ai echipei de polo 
a universității. Criticii, care au 
riscat cițiva stropi de apă pen
tru a-și face meseria, sint de 
părere că „Broaștele11 lui She
velove. deși plasate în mediul 
lor natural, nu sînt nici pe de
parte atit de convingătoare ca 
cele ale lui Aristofan. Ba unii 
nu au pregetat să afirme că 
cei ce au intrat la apă sint, de 
fapt, spectatorii...

• SUPORTERI FANA
TICI. Mario Zagalo, cunoscu
tul antrenor al echipei națio
nale de fotbal braziliene, care 
a ratat, după cum se știe, finala 
campionatului • mondial, trăiește 
momente puțin plăcute. Nemul
țumiți de jocul prestat de 
echipă, susținătorii fanatici ai 
fostei campioane mondiale 
și-au declarat intenția de a se 
răfui cu antrenorul cind se va 
Întoarce acasă. Alertată, poli
ția din Rio de Janeiro a și in
stituit un cordon de protecție 
ln jurul domiciliului lui Zaga
lo... France Presse; care trans
mite știrea, arată că acestuia 
nu-i râmine decit să snere că. 
Intre timp, zelul înfierbintaților 
suporteri se va mai potoli.
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