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h permanență prezent h conducerea luptei întregului popor împotriva

calamităților naturale, ieri, in discuțiile cu specialiștii la Roșu-Ciurel

4/

NICOLAS CEAUȘESCU
a indicat direcții imediate de acțiune

■>

pentru regularizarea bazinelor hidrografice
Se impune de urgență mobilizarea tuturor forțelor

pe întreg cursul Dunării

a ffllh asp’s măsurifc hipoM 
hotiMoare pesitre presrâ iaiiiiMlar
In ziua do 8 iulie a.c. a avut loc ședința Comitetului Po

litic Executiv al C.C. al P.C.R., în cadrul căreia s-a 
examinat situația existentă în țară în urma Inundațiilor.

Comitetul Politic Executiv a constaiat că, sub con
ducerea organelor șl organizațiilor de partid, oamenii 
muncii, unitățile forțelor armate șl ale Ministerului de

Interne, gărzile patriotice, toți cetățenii patriei acționea
ză cu energie pentru prevenirea și combaterea efectelor 
inundațiilor. Cu toate acestea, avind in vedere că în 
numeroase zone șl localități s-au produs importante pa
gube materiale, Comitetul Politic Executiv a hotărît i

— Să se acționeze în continuare în vederea intensificării eforturilor întregii ^popu
lații apte de muncă, pentru reluarea grabnică și desfășurarea normală a activității do 
producție în toate unitățile, pentru salvarea recoltei, pentru eliminarea în cit mai scurt 
timp a tuturor efectelor negative produse de calamități.

— Să se asigure pretutindeni, în modul cel mai susținut, refacerea digurilor și in
stalațiilor avariate, consolidarea și înălțarea digurilor.

— Să se organizeze un sistem operativ de urmărire și informare zilnică a situației 
hidrologice din țară, care să permită luarea din timp a unor măsuri corespunzătoare 
pentru prevenirea inundațiilor.

— Să se elaboreze un program complex care, pe baza unei concepții unitare, sa 
asigure regularizarea tuturor cursurilor de apă, amenajarea corespunzătoare a fiecărui 
bazin hidrografic, realizarea unor lucrări de acumulări de apă, desecări și irigații care 
să permită să se facă față oricăror situații ivite. Prevederile acestui program să fie in
cluse în planul cincinal pe perioada 1976—1980, asigurîndu-se în acest scop toate mij
loacele materiale, financiare și forța de muncă necesară.

Programul complex de sistematizare pe baze moderne a întregii rețele hidrologice 
constituie un obiectiv de importanță națională, la realizarea căruia trebuie să-și aducă 
contribuția toți oamenii muncii, întregul nostru popor.

In același timp, Comitetul Politic Executiv a analizat 
evoluția situației pe Dunăre șl măsurile întreprinse in 
vederea prevenirii si combaterii revărsărilor apelor.

Avind in vedere că, din datele existente, rezultă că

apele fluviului Dunărea vor atinge in perioada 9—20 Iulie 
a.c, un nivel maxim, care în multe zone va depăși co
tele de inundații, Comitetul Politic Executiv a stabilit 
luarea in continuare a următoarelor măsuri:

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a survolat, in 
cursul dimineții de marți, zone si
tuate in jurul Capitalei, precum și 
de-a lungul văilor Ilfovului. Colenti- 
nei. Dîmboviței și Sabarului. anali- 
zind măsurile care se impun a fi lua
te in continuare pentru redresarea 
neintirziată a situației, limitarea e- 
fectelor inundațiilor, accelerarea e- 
xecutării lucrărilor agricole cu toate 
forțele umane și materiale.

Din elicopter se poate observa 
foarte clar că acolo unde s-au săpat 
canale și rigole de scurgere pagu
bele provocate culturilor agricole au 
fost mult mai mici. în unele zone 
însă, unde organele locale și cetățe
nii nu au dat dovadă de suficient 
spirit gospodăresc și simț de preve
dere. unde nu s-au executat rigole 
și șanțuri de scurgere, apa a rămas 
pe ogoare. împiedicînd desfășurarea 
din plin a lucrărilor agricole. Chiar 
și în aceste condiții, nu se acționea
ză cu fermitate pentru limitarea con
secințelor negative., ale inundațiilor, 
pentru grăbirea scurgerii apei și di
minuarea pagubelor aduse culturilor 
cerealiere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ur
mărește funcționalitatea rețelei de 
canale, mari și mici, săpate de-a lun
gul cursurilor de apă. modul în care 
ele au influențat scurgerea torente
lor de apă formate în amonte ca 
urmare a ploilor torențiale. Conclu
ziile constatărilor și observațiilor 
sînt sintetizate de secretarul general 
al partidului in cursul unei discuții 
care are loc in zona Roșu-Ciurel 
din raza Capitalei. Sînt prezenți aici 
tovarășii Gheorghe Cioară și Emil 
Drăgănescu. tovarășii Teodor Coman, 
ministru de interne, și Florin Iorgu- 
lescu, președintele Consiliului Națio
nal al Apelor.

Secretarul general al partidului 
subliniază că digurile principale nu 
au fost rupte de puhoaie, ceea ce 
a confirmat astfel din plin utilitatea 
lor. De altfel, se disting foarte bine 
locurile pe unde a trecut tăvălugul 
de apă — relevă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sursa puhoaielor care au

1. Să se treacă de urgență la consolidarea și înălțarea digurilor și altor lucrări da 
protecție pe malul Dunării.

2. La confluența cu Dunărea a rîurilor Jiu, Olt, Ialomița, Argeș, Șiret, Prut se vor 
ridica noi diguri și se vor consolida și supra înălța cele existente, precum și malurile, pe 
întreaga distanță necesară.

3. Se va trece imediat la organizarea populației, a unităților forțelor armate și Mi
nisterului de Interne în vederea îndeplinirii întocmai a tuturor lucrărilor prevăzute în pla
nurile de apărare împotriva inundațiilor a localităților și obiectivelor economice pe întreg 
cursul Dunării.

4. Să se constituie detașamente speciale pentru fiecare localitate și obiectiv econo
mic, alcătuite din cetățeni, militari ai forțelor armate și din unitățile Ministerului de Inter
ne, care, sub conducerea activiștilor de partid și cu asistența corespunzătoare din partea 
specialiștilor, să poată acționa operativ și cu eficiență maximă în toate situațiile create.

Prin toate măsurile stabilite să se asigure preveni
rea și limitarea la maximum a efectelor dăunătoare ale 
creșterii apelor Dunării, desfășurarea normală a acti
vității de producție și o vieții localităților in această 
zonă.

Pentru asigurarea realizării tuturor măsurilor hotărîte, 
s-a stabilit ca membrii Comitetului Politic Executiv să 
participe nemijlocit în județe, impreună cu organele 
locale de partid și de stat, Ia organizarea acțiunilor de 
prevenire șl înlăturare cit mai rapidă a efectelor inun
dațiilor.

Comitetul Politic Executiv își exprimă convingerea că, 
acționind în spiritul chemării tovarășului Nicolae

Ceaușescu, secretar general al partidului, comuniștii, 
oamenii muncii din întreaga țară, toți cetățenii patriei, 
Indiferent de naționalitate, vor face totul pentru în
făptuirea măsurilor preconizate în vederea prevenirii 
și combaterii inundațiilor, pentru salvarea recoltei și a 
avutului obștesc și personal, că, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, vor munci fără preget pentru recupe
rarea intr-un termen cît mai scurt a pagubelor provo
cate de calamitățile naturale, asigurînd in fiecare uni
tate îndeplinirea întocmai a sarclniior de plan și anga
jamentelor asumate privind realizarea cincinalului înainte 
de termen, progresul economlco-social neîntrerupt ol 
României socialiste.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația parlamentară austriacă

pus In pericol Capitala au reprezen
tat-o nu numai viitura de pe Dîm
bovița. ci și apele dirijate în această 
direcție de numeroase pîrîiașe venite 
pe canale săpate de diferite unități 
economice la întimplare, fără nici un 
fel de sistem de regularizare.

în contextul acestei discuții, tova
rășul Nicolae Ceaușescu trasează sar
cina ca organele de resort să studie
ze cu atenție rețeaua existentă și 
funcționalitatea ei, să întocmească, 
pe această bază, planuri raționale de 
sistematizare și regularizare a Dîm

boviței și Colentinei, ca și a tuturor 
celorlalte rîuri care străbat cîmpia 
Dunării. Secretarul general al parti
dului cere să se interzică categoric 
executarea anarhică a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare ; regularizarea 
riurilor trebuie să se facă prin ame
najarea unor canale suficient de 
largi, care să urmeze în general firul 
apei, prin înălțarea unor baraje su
ficient de înalte și solide, care să 
reziste la viituri, baraje prevăzute 
cu bazine de liniștire și pinteni de 
spargere a valurilor.

Discuții și recomandări concrete, cu prilejul controlării zonei

-1 .?.. ' ......

Tovarășul Nicolae Ceaușescu rele
vă, de asemenea, cu insistență, nece
sitatea ca aceste planuri de regulari
zare să se facă pe fiecare bazin hi
drografic, luindu-se in considerare și 
principalii afluenți. Ele trebuie 
să prevadă executarea unor lu
crări cu destinație complexă — 
baraje puternice, care să ofere o 
protecție sigură unităților industriale 
și localităților din aval în orice con
diții, lacuri de acumulare mari, ca
pabile să retină apa și să regulari
zeze debitul, asigurînd, în același 
timp, rezerve suficiente de apă in
dustrială și pentru irigări, distri
buită prin canale concepute cores
punzător ca dimensiuni și capacități. 
Secretarul general al partidului sub
liniază in mod deosebit ideea că ba
rajele trebuie să fie mult mai înalte 
decît cele existente acum spre a co
respunde unei asemenea destinații 
multiple.

în același context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu trasează sarcina 
ca în cel mai scurt timp să fie con
stituite colective de specialiști care 
să întocmească proiectele de regula
rizare și de sistematizare a diferite
lor bazine hidrografice. Colectivele 
trebuie să lucreze — arată secreta
rul general al partidului — pe baza 
unor programe concrete, cu sarcini 
precise și termene ferme.

— Practic, trebuie să regularizăm 
toate cursurile de apă în așa fel in
cit amenajările să reziste la viituri 
cum au fost cele din 1970 și de acum, 
să reziste în orice condiții — a sub
liniat in continuare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trasînd sarcina înființării 
unui organism special profilat pe în
treținerea și exploatarea riurilor. A- 
cesta va trebui să fie dotat cu toate u- 
tilajele necesare pentru executarea 
lucrărilor de acest gen și, in același 
timp, va trebui să antreneze la ac
țiuni eficiente de regularizare și de- 
colmatare pe cetățenii tuturor orașe
lor și comunelor, care vor avea sar
cini sporite in întreținerea cursurilor 
de apă de pe raza localităților in care 
domiciliază.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere, 
totodată, să se pună Ia punct un sis
tem mai eficient de pază a amena
jărilor și de urmărire a debitelor, de 
informare și avertizare operativă 
asupra eventualelor pericole. Acestui 
organism ii vor reveni, de asemenea, 
răspunderi și pe linia controlului po
luării apelor. Va trebui să 'revedem 
— arată tovarășul Nicolae Ceaușescu
(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, marți după-amiază, 
delegația parlamentară aus
triacă condusă de Anton 
Benya, președintele Consi
liului Național al Austriei, 
care face o vizită oficială 
in tara noastră. Din dele
gație fac parte Otto Probst, 
Franz Milller, Johann 
Windsteig, Hubert Huber, 
Wilhelm Gorton, Johann 
Tschida, Hans Pitschmann, 
Helmuth Josseck, Rudolf 
Thalhammer, deputați, pre
cum și Adolf Klausgraber, 
secretarul delegației.

La primire au luat parte 
tovarășii Gheorghe Pană, 
președintele Consiliului 
Central al Uniunii Genera
le a Sindicatelor, Nicolae 
Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale. Corne- 
liu Mănescu, președintele 
Comisiei de politică exter
nă și cooperare economică 
internațională a M.A.N., și 
Ernst Breitenstein, deputat 
in M.A.N.

A fost prezent dr. Werner 
Sautter, ambasadorul Aus
triei în țara noastră.

Președintele Consiliului 
Național al Austriei a ex
primat mulțumiri călduroa
se in numele membrilor 
delegației pentru posibili
tatea oferită de a vizita 
România, satisfacția deose
bită de a fi primiți de șeful 
statului român.

Salutîndu-i cordial pe oas
peți, președintele Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că 
vizita unei delegații parla
mentare austriece, atît de 
reprezentative, constituie o 
expresie a bunelor relații 
statornicite intre cele două 
țări și popoare.

In timpul întrevederii s-a 
relevat utilitatea contacte
lor pe linie parlamentară, 
ca o contribuție la adîn- 
cirea cunoașterii reciproce, 
la o tot mai rodnică colabo
rare pe multiple planuri 
româno-austriacă.

Au fost abordate, de a- 
semenea. o serie de aspecte 
ale vieții politice interna

ționale, îndeosebi probleme 
privind dezarmarea și 
securitatea europeană. A 
fost evidențiat în acest 
context rolul important ce 
revine parlamentelor și 
parlamentarilor în forma
rea unui puternic curent 
de opinie în rîndul maselor 
celor mai largi, pentru în
făptuirea dezideratelor de 
pace, securitate, cooperare

și înțelegere Intre națiuni. 
S-a apreciat, de comun a- 
cord, că problemele secu
rității europene, ale păcii 
în lume sînt probleme ale 
popoarelor, ale opiniei pu
blice.

în cadrul discuției s-a e- 
vidențiat că România și 
Austria, țări cu orînduiri 
sociale și politice diferite,

relații de păci 
și prietenie s 
activ pentru 
în interesul 
poarelor a 
complexe care 
menirea.

site Intre ele 
î, colaborare 
ă conlucreze 
soluționarea 
tuturor po- 
problemelor 
frămîntă o-

întrevederea s-a desfășu
rat într-o atmosferă cor
dială.

Întreaga țară, întregul popor — un gînd, o voință :

Să punem stavilă apelor, să salvăm recolta, să muncim mai dîrz, mai bine, 
pentru a limita distrugerile și pagubele provocate de inundații!

PAGINA A l!-A

Președintele Republicii Socialiste România 
o primit pe ambasadorii Republicii Guineea 

si Republicii Afganistan
ÎN PAGINA A V-A
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sibiu: Pagubele sînt mari, 
dar acțiunea pentru redresare 

este bine organizată și condusă
Recentele inundați) ale riurilor 

Tîrnava Mare, Hirtibaciu, Olt. Cibin, 
Sadu și altele au afeăiat puternic u- 
nitâți economice, în special din ora
șele Mediaș, Copșa Mică. Agnita. Nu 
este.vorba de unități oarecare, ci de în
treprinderi ca întreprinderea meta
lurgică de metale neferoase și „Car- 
bosin" din Copșa Mică. ...Autcraeeani- 
ca“. „Tirnava". „Emailul roșu'1. „8 
Mai“. „Salconserv’*. Fabrica de mo
bilă din Mediaș. întreprinderea de 
piele și încălțăminte din Agnita și 
altele, care au o pondere însemnată 
in economia județului. Dar să .deve
lopăm mai departe filmul întunecat 
al pagubelor pricinuite. Mari supra
fețe de terenuri agricole au fost 
inundate, fiind distruse in mai multe 
unități culturile cu griu. cartofi, le
gume etc. Multe pagube au fost 
aduse gospodăriilor comunale, cetă
țenilor din localitățile inundate, din
tre care unele, ca Mediaș, Dumbră
veni, Agnita, Hoghilag, Dirlogi, Tîr
nava, Bratei șl altele, au fost lovite 
cu o nemaipomenită forță.

...Și mai impresionant e insă volu
mul de muncă dîrză. dusă fără răgaz, 
cu tenacitate si răbdare, la chemarea 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. a secretarului general al 
partidului, pentru diminuarea pier
derilor și revenirea la normal a vieții 
economice si sociale din zonele afec
tate. Zeci de mii de cetățeni, mun
citori. țărani cooperatori, elevi, ală
turi de mii de militari, în frunte cu 
cei ai școlilor militare ..Nicolae Băl- 
cescu" din Sibiu și ..Traian Vuja“ 
din Mediaș, după ce au constituit un 
adevărat zid viu in calea forțelor 
dezlănțuite ale apelor, au trecut cu 
toate forțele, printr-o muncă plină 
de eroism, la reconstrucție.

Și, cum am văzut, este nevoie de 
o asemenea muncă. La Mediaș, unde 
apele Tîrnavei au a.iuns la cote de 
peste 8 metri, coșurile unor fabrici 
nu fumegă nici acum. Apele s-au 
retras, însă urmele lor se văd și 
acum. Pe casele din zona Aurel 
Vlaicu, de exemplu, puhoaiele 
și-au însemnat dire negre cu mult 
deasupra ferestrelor. Sintăm la o 
săptăminâ de la catastrofalele inun
dații și la comitetul județean de 
partid se adună zilnic tot mai multe 
telexuri, note telefonice cu privire 
la supcesele dobindite în aceste zile 
pe frontul muncii de refacere. Du
minică tirziu, comitetul orășenesc de 
partid Copșa Mică raporta, de pildă, 
cu mare satisfacție că întreaga plat
formă industrială a orașului, cu cei 
doi coloși ai săi, I.M.M.N. și „Carbo- 
sin“, funcționează cu toate capacită
țile, termenele de repunere in

alba: In întreprinderi și pe ogoare - 
cu toate forțele, în ordine și disciplină

Județul Alba este puternic afectat 
de inundații.. Revărsarea vijelioasă 
a riurilor Mureș. Tîrnava Mare și 
Tîrnava Mică, Arieș, Ampoi. Sebeș 
și altele a dăunat in mare măsură 
activității economice și sociale a ju
dețului. Viiturile puteau avea pro
porții și mai catastrofale dacă nu se 
luau măsuri energice de protejare a 
zonelor industriale, a localităților — 
prin construirea și înălțarea de di
guri, evacuarea unor instalații și u- 
tilaje, a animalelor, a bunurilor ma
teriale din depozite și unități co
merciale, a cetățenilor și bunurilor 
acestora. Totuși, in ciuda eforturilor, 
Întreprinderea de încălțăminte „Ar
deleana" din Alba Iulia a fost inun
dată, iar la Complexul de prelucrare 
a lemnului Blaj n-a mai putut func
ționa fabrica de binale.

Cel mai grav au fost lovite de vii
turi culturile agricole. Au fost inun
date întinse suprafețe și au fost dis
truse culturi de griu, porumb, orz, 
sfeclă de zahăr, cartofi, legume, cul
turi furajere și finețe.

Puternicele viituri nu au ocolit 
nici localitățile. Au fost inundate 
parțial municipiul Alba Iulia, orașele 
Blaj și Aiud, precum și mai multe 
comune. Satele Coșlariu și Beldiu au 
fost in întregime inundate. Inundații 
s-au produs și in raza orașelor Abrud 
și ZIatna. 

funcțiune fiind devapsate cu două« 
zile. Alte vești îmbucurătoare de la 
Mediaș, unde și-au reluat lucrul cu 
întreaga capacitate întreprinderile 
„8 Mai“, Transportul gaz-meta.n, fa
brica de șuruburi ; sau de la Agnita, 
unde au început să funcționeze în
treprinderea de piele și încălțăminte 
și I.M.I.X. Cu forțe unite, mii de 
muncitori participă acum la ampla 
acțiune pentru repunerea in funcțiu
ne a celorlalte întreprinderi medie- 
șene. încă din această săptăminâ 
urmind să producă din nou „Emailul 
roșu". „Salconserv", ELCA, iar in a 
doua jumătate a lunii, fabrica de 
mobilă, „Av.tomecanica" și „Tîrnava". 
Dind dovadă de un înalt spirit de so
lidaritate muncitorească, comunistă, 
colectivelor acestor unități atit de greu 
încercate le-au sosit in ajutor mun
citori din numeroase întreprinderi 
din Sibiu. Brașov. București și 
altele. Inițiative apar mereu. Iată: la 
întreprinderea de rețele electrice 
Sibiu, se recondiționează centralizat 
intr-un atelier de bobinaj organizat 
cu bobinatorii din mai multe între
prinderi sibiene motoare electrice de 
la Dumbrăveni și Mediaș ; de la co
mitetul județean U.T.C. aflăm de 
constituirea a 150 de brigăzi ale ti
neretului care lucrează după orele 
de program in întreprinderile a- 
fectate de inundații.

Muncă fără preget și pe ogoare, 
unde peste 20 000 de țărani coopera
tori, mecanizatori, muncitori din 
întreprinderi, elevi, toți cu sapa sau 
cu seceră in miini. lucrează la săpa
rea de șanțuri sau rigole pentru 
scurgerea apei, la recoltarea cerea
lelor sau finețelor, la întreținerea 
culturilor. Ieri, de pildă, pe terenu
rile C.A.P. Ruși totul a -întrecut orice 
așteptare : de la primele ore ale di
mineții peste 400 țărani cooperatori, 
în sprijinul cărora au venit toți mun
citorii care lucrează in schimbul HI 
in fabrici, ca și echipe de muncitori 
de la „Independența" și întreprinde
rea de piese auto din Sibiu, impărțiți 
pe echipe, au muncit pină seara tir
ziu la îndepărtarea băltirilor, la îm
prăștiatul îngrășămintelor chimice la 
cartofi și la recoltarea manuală a or
zului.

Vești îmbucurătoare se aduc zilnic 
și de pe frontul lucrărilor edilitâr-so- 
ciale, gospodărești. S-au restabilit, 
de pildă, toate rețelele de apă și e- 
nergie electrică, cele de telefoane, a 
fost reluată circulația pe toate liniile 
de cale ferată și pe toate drumurile 
naționale.

Nicolae BRUJAN

Un alt domeniu puternic afectat de 
calamități îl constituie căile de co
municație : au fost avariate porțiuni 
pe căile ferate Blaj—Praid, Alba Iu
lia—Coșlariu și Alba Iulia—Vințu de 
Jos. Au fost distruși mai mulți kilo
metri de rețele electrice și telefo
nice.

Ce se face pentru recuperarea cît 
de cit a pierderilor ? îndată după 
retragerea apelor, intrucit in Între
prinderile industriale nu au fost dis
truse instalații și utilaje, efective nu
meroase de muncitori, echipe specii
le au început pregătirile pentru re
luarea producției, remontarea mași
nilor și motoarelor electrice evacua
te. Pe măsură ce apele s-au retras, 
In mal puțin de 24 de ore unitățile 
afectate au început să funcționeze. 
Pentru a recupera din producția pier
dută, colectivele acestor întreprinderi 
au hotărît să lucreze în schimburi 
prelungite și în zilele de duminică.

Energic s-a acționat și pentru re
stabilirea căilor de comunicație. Cu 
excepția căii ferate Blaj—Praid, re
țeaua feroviară este în stare de cir
culație. Se circulă, de asemenea, pe 
toate șoselele principale. Legăturile 
electrice și telefonice au fost refăcu
te aproape in totalitate. In agricul
tură, zilnic, muncesc Ia stringerea 
recoltei și scurgerea apei de pe cul
turile inundate -j- prin săparea de 

șanțuri și rigole — peste 2(1 000 de 
cooperatori, muncitori și elevi. La 
Alba Iulia și in celelalte orașe afec
tate de inundații se lucrează la eva
cuarea apei de pe străzi și la refa
cerea digurilor in porțiunile avaria
te, se acordă ajutor familiilor sinis

brașov: Apele an lovit crunt industria 
și agricultura; oamenii își dovedesc 
înaltele virtuți patriotice în bătălia aspră 

pentru recuperarea pierderilor
Județul Brașov, cu o pondere în

semnată in economia națională, a 
resimțit din plin lovitura crincenă 
data de apele dezlănțuite.

Inundațiile au afectat numeroase 
localități ale județului, precum și 
unități economice, din care unele 
și-au întrerupt total sau parțial ac
tivitatea. Au fost, de asemenea, 
inundate mari suprafețe de teren 
agricol.

Căile de comunicații din acest 
deosebit de important nod de tran
zit al tării au fost, de asemenea, grav 
afectate. Astfel, au fost scoase din 
funcțiune liniile ferate care leagă 
Brașovul cu Ploieștiul. cu Sighișoa
ra, cu Sf. Gheorghe și Ciceu. cu Si
biu, cu Zărnești. Au fost avariate 
drumuri naționale, drumuri județene 
și comunale pe mulți kilometri. Au 
fost afectate de inundații un număr 
mare de case.

Prin intervenția promptă și sub 
conducerea organelor locale de partid 
și de stat, oamenii muncii brașoveni 
— români, maghiari, german: și de 
alte naționalități — angajați, cu mic 
cu mare, intr-o bătălie aspră, bărbă
tească nu pregetă nici un efort pentru 
a limita la minimum posibil pagube
le si a aduce la regim de lucru nor
mal activitatea unităților economice 
afectate. Amintim dintre măsurile

în județul Hunedoara — județ cu 
o puternica și complexă dezvoltare 
economică — s-au produs pagube 
mari atit in localități, cit și pe ogoa
re. Revărsările de ape au afectat 
îndeosebi zonele situate, de-a lungul 
Luncii Mureșului, printre care se nu
mără și municipiul Deva, precum și 
sate ca Gelmer. Foit, Săulești și Stre- 
tea puternic lovite. în scopul preîn- 
timpinârii pierderilor de bunuri ma
teriale și de vieți omenești au fost 
evacuate din timp din localitățile a- 
menințate un număr de familii 
totalizind peste 11 000 persoane. Cu 
toate măsurile luate in prealabil, au 
fost afectate — parțial sau total — 
o serie de unități și obiective econo
mice. în același timp, in urma viitu
rii culminante de pe Mureș, au fost 
inundate și întrerupte liniile de căi 
ferate Deva — Arad. Ilia — Lugoj, 
Deva — CHișcădaga, drumuri națio
nale, județene și comunale.

în sectorul agricol, apele revărsa
te au inundat mari suprafețe culti
vate cu griu, secară, orz, ovăz, po
rumb. sfeclă de zahăr, cartofi, legu
me și nutrețuri.

Pagubele provocate pe ansamblul 
județului nu au fost Încă evaluate. 
Cert este insă că sînt mari și că 
locuitorii județului — cu mic. cu 
mare — au muncit și muncesc fără

olt: Deviza însuflețitoare: 
a face tot ce este omenește posibil
Inundațiile au provocat în județul 

Olt pagube agriculturii, cu deosebire 
satelor situate in lunca Oltului. Au 
fost inundate cimpii întregi cu griu, 
cu porumb, cu floarea-soarelui ș.a.

Au fost afectate o serie de lo
calități. dintre care Slătioara, Sal
cia. Criva, Mamura, Ociogi, Măr- 
gheni, Tomeni, Greci, Ostrov și 

trate. Oamenii fac tot ce depinde de 
ei pentru ca orașele și satele să-și 
recapete înfățișarea dinaintea inun
dațiilor. Dar forța stihinică a apelor 
a fost prea mare...

Ștefan D1N1CA

luate : o 'muncă neîntreruptă, tenace 
pentru repunerea cit mai grabnică in 
funcțiune a obiectivelor afectate de 
ape (in prezent mai are activitatea 
întreruptă Fabrica de cărămidă din 
Făgăraș) ; asigurarea funcționării 
unităților economice și in zilele de 
repaus și' organizarea de programe 
prelungite ; desfășurarea, in spiritul 
solidarității muncitorești, a conștiin
ței înaintate in care precumpănește 
interesul general, al societății, a urfor 
largi acțiuni de întrajutorare între 
unitățile economice pentru revenirea 
la o activitate normală de lucru. în 
agricultură, pagubele sint mari. Cea 
mai mare parte din culturile inun
date sint, practic, pierdute. Totuși, și 
aici, prin măsurile luate, cum ar fi 
organizarea de echipe pentru eva
cuarea apei de pe terenurile cul
tivate. trecerea la efectuarea nein- 
tîrziată a lucrărilor agricole și mai 
ales ajutorarea unităților agricole cu 
forță de muncă de la orașe — mun
citori, elevi, militari etc. — se urmă
rește remedierea stricăciunilor, se 
acționează cu hotărire. prin măsuri 
corespunzătoare, pentru reînsămin- 
țarea suprafețelor inundate de pe 
care recolta a fost compromisă.

Nîcoiae MOCANU

preget, zile și nopți, pentru a face 
ca pierderile din avutul obștesc și 
din avutul personal să fie cit mai 
mici posibil.

Pentru a asigura eficiență maxi
mă muncii s-a dat o formă organi
zatorică concretă și precisă întregii 
activități desfășurate in prezent in 
zonele afectate de calamități, unde 
acționează zilnic peste 18 000 de oa
meni. Pe localități, pe obiective e- 
conomice, pe complexe intercoope- 
ratiste și unități agricole de stat și
S.M.A. au fost repartizate colective 
și echipe coordonate de activiști de 
partid și de stat, care acționează pe 
domenii bine stabilite : repunerea in 
funcțiune a obiectivelor economice 
afectate, a căilor de comunicații șl 
transport ; evacuarea apei de pe te
renuri și recoltarea grabnică a cul
turilor ; redarea in folosință a locu
ințelor inundate ; aprovizionarea 
populației etc.

în marile unități economice indus
triale din județ se lucrează in 
schimburi prelungite și în zilele de 
repaus, pentru ca prin sporirea 
substanțială a producției materiale 
să se compenseze cit mai mult din 
pagubele provocate de inundații.

Sabin IONESCU

Cherlești-Vale au avut mai mult 
de suferit. Au fost inundate sau 
chiar dărimate numeroase case și e- 
vacuate un număr important de fami
lii. De asemenea, au fost deteriorate 
mai multe căi de comunicație: șoseaua 
Slatina — Piatra-Olt, drumul comu
nal Strejești — Mamura. drumul ju
dețean Slatina — Verguleasa, un pod

Clipe de mare încordare. Militarii armatei noastre salvează vieți omeneștbbunuri ale cetățenilor din iadul lichid

de pe șoseaua Colonești — Vedea 
etc. Prin eforturi materiale și u- 
mane deosebite, in afară de drumul 
județean Slatina — Verguleasa (care 
in punctul Cucuieți nu este încă pe 
deplin refăcut), toate drumurile afec
tate au fost repuse in circulație.

Răspunzind cu promptitudine și 
hotărire chemării , partidului, a to
varășului Nicolae Ceaușescu. locuito
rii județului — bărbați și femei, ti
neri și virstnici — sprijiniți de mi
litari. au lucrat și lucrează necon
tenit. conștienți că nici un efort nu 
este prea mare pentru a salva ce se 
poate omenește salva de furia a- 
pelor și a face totul ca pagubele să 
fie reduse la minimum. Comanda
mentul județean pentru apărarea îm
potriva inundațiilor a organizat e- 
chipe de oameni avind in frunte 

•activiști de partid, care au supra- 
inăltat și au întărit diguri, au eva
cuat familiile surprinse de inunda
ții. Spre exemplu, in apropiere de 
Slatina — unde se construiește cen
trala hidroelectrică — s-a muncit zi 
și noapte la un baraj lung de un

Ploile, precum și revărsarea rîu
rilor Buzău și Călmățui au provocat 
și provoacă incă județului Brăila 
importante pagube. Astăzi, 8 iulie, la 
cinci zile după revărsare, mai sint 
suprafețe cu luciu de apă. Se fac mari 
eforturi. Cooperatorii din Rimnicelu 
secerau astăzi griul din apă. Așa se 
procedează și în alte părți, astfel in
cit dip cele 83 200 hectare semănate 
cu griu in județul Brăila a fost strinsă 
recolta in procent de peste 90 la sută. 
Pierderi, practic de nerecuperat, s-au 
produs totuși la griu, porumb, floa
rea-soarelui, lucernă, legume și pe 
suprafețe importante cultivate cu so
ia, tutun, sorg, cartofi, coreandru, 
fasole, mazăre. Cel mai greu încer
cate sint localitățile Surdila-Greci, 
Surdila-Găiseanca, Jirlău, Cireșu ș.a. 
Un pod de cale ferată a fost rupt și 
linia Făurei—Tecuci, serios avariată.

Și în prezent pe teritoriul jude
țului mai sosesc viituri, iar Du
nărea este în creștere. Evident, s-au 
inițiat măsuri de apărare. Munici
piul a fost împărțit în trei zone de 
gardă. Astăzi, 8 iulie, am văzut la 
lucru aproape 10 000 de oameni, care 
depun eforturi susținute pentru com
pletarea, consolidarea și supraînăl- 
țarea digurilor existente, precum și 
construirea altora. Noile amenajări 
sint cu aproape un metru mai i nalte 
decît cota probabilă a undei, estima
tă a fi aici la 5,85 metri, așa că pă
trunderea apei in municipiu pare ex
clusă. în zona gării fluviale a fost 
deja terminat un dig din piatră de 
pavaj, scinduri, bușteni și pămînt

kilometru și jumătate, care a ferit 
de pericol instalații și utilaje in va
loare de peste 40 milioane de lei. La 
fel au fost ferite puțurile ce ali
mentau cu apă orașul Slatina și ca
sele din satul Cherlești-Vale. Prin 
intervenția deseori eroică a oameni
lor au fosț salvate de la in.ee 65 de 
vieți omenești, care erau iii pericol. 
De asemenea, au fost puse la adăpost 
1 200 de bovine, 12 500 ovine, 700 
porcine. ,

Lucrătorii de pe ogoare nu au 
așteptat să sa zvinte terenul ci. prin 
apă. cu seceri și coase, au recoltat 
griul, legumele și plantele furajere : 
pină astăzi au fost recoltate peste 
23 000 de hectare din cele 82 331 ră
mase in cultură. Biroul comitetului 
județean de partid a stabilit in con
tinuare măsuri energice pentru ur
gentarea stringerii recoltei de pe 
cimp. pentru apărarea împotriva u- 
nor eventuale inundații pe malul 
Dunării, pentru buna desfășurare a 
proceselor de producție.

. Emilian ROUĂ

bătut, au fost supraînălțate cu inele 
din beton gurile de canal pentru a 
preveni o eventuală revărsare prin 
acestea. Pe faleză se va construi, 
pină diseară, un dig din saci de po
lietilenă umpluți cu pâmint, dig 
înalt de un metru. De altfel, între
gul complex de lucrări din munici
piul Brăila va fi terminat în cursul 
acestei zile. Măsuri speciale au fost 
luate și pentru apărarea Insulei Mari 
a Brăilei. 25 de buldozere, 20 scre- 
pere, 3 excavatoare și 40 de autobas
culante lucrează permanent la rec
tificarea coronamentului digului pe 
o lungime de 156 kilometri și conso
lidarea digului pe alți 16 kilometri. 
Și aici, ca și in celelalte acțiuni, co
muniștii sint in frunte, mobilizind 
prin exemplul lor de abnegație.

Concomitent, în întreprinderile in
dustriale, oamenii muncii brăileni, 
care au raportat cu citeva zile în ur
mă îndeplinirea planului cincinal la 
producția-marfâ în 4 ani. 6 luni și 4 
zile, s-au angajat să lucreze în 
schimburi prelungite de 12 ore. La 
I.U.G. „Progresul", față de media de 
4—5 excavatoare care se construiau 
zilnic, în această perioadă de pe 
banda de montaj coboară 10—12 ex
cavatoare. Ele sint trimise imediat 
în zonele puternic calamitate. In a- 
gricultură s-au luat măsuri și se lu
crează deja la reînsămințarea cul
turilor succesive și se continuă dre- 
narea apelor.

Mircea BUNEA

p 100 de petrochimiști de pe plat
forma industrială Borzești — lăcă
tuși, mecanici, electricieni, zidari- 
șamotori, maiștri — . oameni cu Înaltă ■ 
calificare, organizați in două cara
vane. au plecat la Tîrhăveni și Tur- ; 
da pentru a acorda asistentă tehnică 
unităților chimice din aceste locali
tăți. Cei rămași lingă instalații și-au 
propus ca in răstimpul in care tova
rășii lor vor da o mină de aiutor la 
înlăturarea efectelor inundațiilor să 
realizeze suplimentar, zilnic, de două ; 
ori mai multe produse decit prevede 
angajamentul. (Gh. Baltă).

n în zilele de luni și marți, har
nicul colectiv al întreprinderii textile 
„Oltul" din Sf. Gheorghe a livrat, 
peste prevederile planujui. mai bine j 
de 59 000 mp țesături și opt tone fire 
de bumbac. în același timp, venind 
direct in sprijinul colectivului tesă- 
toriei din Sighișoara, grav afectată 
de inundații. text.ilis.tele din Sf. 
Gheorghe au spălat, uscat și ajustat 
o mare cantitate de țesături. Totoda
tă. 22 de specialiști ai întreprinderii > 
s-au deplasat la Mediaș să dea aju
tor pentru repunerea in funcțiune a 
tesătoriei din localitate. Iar de la 
Mediaș s-au adus pentru recondițio- 
nare 100 de motoare electrice mici. 
(Tumori Gezâ).

0 întreprinderea de sîrmă șl pro
duse din sîrmă Buzău și-a reorgani
zat. schimburile astfel ca, paralel cu 
realizarea ritmică a sarcinilor de 
plan, în fiecare zi 100 de muncitori 
să ia parte la sprijinirea acțiunii de 
evacuare a apelor care au inundat 
comuna Cilibia. Inițiativa „sîrmari- 
lor" a fost preluată imediat de colec
tivele de muncă ale întreprinderilor 
de geamuri, de prelucrare a maselor 
plastice, ale întreprinderii „Metalur
gica" si altele. Muncitorii s-au con
stituit in echipe care lucrează zi și 
noapte la amenajarea canalelor și 
șanțurilor de scurgere a apei, la 
stringerea și depozitarea recoltei. 
(Mihai Bâzu).

o Numeroși muncitori și specialiști 
sătmăreni au plecat spre zonele ca
lamitate spre a ajuta la repunerea 
cit mai grabnică in funcțiune a în
treprinderilor afectate de inundații 
De la întreprinderea textilă „Arde
leana" Satu-Mare au plecat primele 
două grupuri de specialiști — unul 
la întreprinderea textilă „Bumbacul" 
Sighișoara si altul la „Tirnava" Me
diaș. Zece zidari șamotori și electri
cieni de la întreprinderea ..23 Au
gust" Satu-Mare au plecat la „Emai
lul roșu" Mediaș, unitate care a dat 
un cald sprijin tovărășesc refacerii 
întreprinderii „23 August", afectată 
la rindu-i de inundațiile din 1970.

Momente din dramatica încleștare cu apele, imagini ale gravelor distrugeri provocate agriculturii, întreprinderilor industriale, căilor dș comunicație, orașelor și satelor, cetățenilor din zonele lovite de inundații în foiegrafii (de la stinaa la dreao'a) ■ Pa 
calea ferată Odorhei—Sighișoara; complex zootehnic în județul Mureș, sub ape; și aici q fost o gospodărie țărănească; pa străzile Sighișoara; ’ y p ' *
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— și modul în care pregătesc insti
tuțiile noastre de învătămint specia
liștii de care are nevoie acest sector. 
Toate aceste probleme vor constitui 
obiectivul dezbaterilor unei conferin
țe pe tară, la care vor participa toți 
specialiștii din acest domeniu.

Secretarul general al partidului a 
examinat, totodată, modul în care se 
desfășoară lucrările de amenajare a 
digului de la Roșu—Ciurel și de re
facere și consolidare a celui de la 
Dragomirești — lucrări pe care le 
execută în ritm susținut unități ale 
forțelor noastre armate și ale Minis
terului de Interne, dotate cu utilaje 
terasiere de înaltă productivitate. Se
cretarul general al partidului cere ca 
cele două diguri să fie terminate încă 
în cursul acestei veri și arată că al
bia Dîmboviței trebuie lărgită pînă 
în amonte de confluenta ei cu Cioro- 
gîrla, pentru a se asigura scurgerea 
unor volume de apă oricit de mari.

Abordînd apoi o problemă de cea 
mai mare importantă — creșterea 
puterriică în următoarele zile a nive
lului apelor Dunării — secretarul 
general al partidului atrage atenția 
asunra necesității de a se lua de în
dată cele mai energice măsuri în ve
derea prevenirii și combaterii efecte
lor revărsării apelor, pentru mobili
zarea cetățenilor care, cu participa
rea directă a unităților forțelor ar
mate și Ministerului de Interne, să 
ridice noi diguri, să consolideze pe 
cele existente, să apere malurile de 
viitură.

Tovarășul Nicolae Ceausescu subli
niază încă o dată necesitatea ca. prin 
aplicarea cu fermitate a acestor mă
suri. să se limiteze la maximum e- 
fectele dăunătoare ale creșterii ape

lor Dunării, să se asigure desfășu
rarea în condiții normale a activi
tății.

★
Marți seara, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, s-a lntîlnit 
cu Biroul Comitetului județean Pra
hova al P.C.R., cu cadre din econo
mia județului.

Intîlnirea a avut loc la sediul co
mitetului județean, cu prilejul unei 
scurte vizite de lucru pe care se
cretarul general al partidului a fă
cut-o în județul Prahova.

în cadrul întîlnirii, primul secre
tar al comitetului județean, Ion Ca- 
trinescu. a informat despre măsurile 
pe care organizația de partid jude
țeană le-a luat în vederea înfăptui
rii hotărîrilor Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. în legătu
ră cu prevenirea și combaterea inun
dațiilor, cu strîngerea recoltei și in
tensificarea activității în economie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că stadiul îndeplinirii aces
tor măsuri nu corespunde necesită
ților și posibilităților județului, că se 
cere în continuare mobilizarea tutu
ror forțelor — țăranii cooperatori șl 
toți lucrătorii din agricultură, func
ționarii. tineretul, elevii, inclusiv 
pionierii — la evacuarea apei și la 
stringerea fără pierderi a griu
lui și legumelor de pe ogoa
re. la reînsămîntarea cu cultura 
a doua. „Este necesar — a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — să se 
realizeze o mobilizare generală a tu
turor forjelor existente în județ pen
tru strîngerea recoltei, bun al între
gului popor, pentru limitarea Ia ma
ximum a efectelor negative ale ca (Agerpres)

lamităților naturale. în această ac
țiune de interes national trebuie să 
se facă simțit mult spiritul revoluțio
nar muncitoresc care a caracterizat în 
trecut activitatea oamenilor muncii 
din acest județ".

în ce privește situația din indus
trie, primul secretar al comitetului 
județean de partid a informat că în 
toate unitățile din județ- activitatea 
se desfășoară normal, cu excepția u- 
nei întreprinderi de exploatare a ni
sipului din Vălenii de Munte, care 
va fi și ea repusă într-un timp 
scurt în funcțiune. Secretarul ge
neral al partidului a cerut ca 
și în acest domeniu să fie va
lorificat la maximum întregul po
tențial existent, subliniind că indus
tria județului oferă largi posibilități 
de a recupera, printr-o producție 
sporită, pierderile din agricultură. în 
acest sens, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se treacă de 
îndată la reexaminarea posibilități
lor fiecărei întreprinderi de a realiza 
producții suplimentare. în primul 
rînd destinate exportului.

Nu este vorba de a produce de 
dragul producției — a subliniat se
cretarul general al partidului — ci 
de a acționa în vederea satisfacerii 
unor cerințe sporite Ia export, cît și 
a necesităților economiei noastre. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a ex
primat convingerea că muncitorii, 
specialiștii dispun de mar-i rezerve 
în privința creării și asimilării de 
produse noi. subliniind că aceasta 
trebuie să fie una din direcțiile prin
cipale în acțiunea de suplimentare a 
producției. îndeosebi este necesar să 
se asigure utilajelor aparatura de 
măsură și control, precum și piesele 
de schimb necesare dotării unor în
treprinderi în vederea înlocuirii unor

asemenea produse care ar urma să 
fie procurate din import. în acest 
scop trebuie antrenate larg forțele 
de proiectare din întreprinderi, ingi
nerii, tehnicienii și specialiștii, asi- 
gurîndu-se folosirea tuturor posibili
tăților de a realiza — prin forțele 
proprii ale întreprinderilor sau prin 
cooperarea cu alte unități. — tot ceea 
ce este necesar pentru dezvoltarea și 
modernizarea în continuare a pro
ducției.

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid a exprimat, în nu
mele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii, hotărlrea de a în
făptui întru totul indicațiile și sar
cinile puse în fata lor de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a răspunde 
prin fapte chemării secretarului ge
neral al partidului de a contribui cu 
toate forțele la recuperarea pierde
rilor mari pe care agricultura, in
dustria, întreaga economie a tării 
noastre le-au avut de suferit in 
urma inundațiilor, de a munci cu 
înalt spirit de responsabilitate co
munistă pentru a fi la înălțimea în
crederii acordate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că organiza
țiile de partid, comuniștii, toți oa
menii muncii, în frunte cu Comitetul 
județean de partid Prahova, nu vor 
precupeți nici un efort in vederea 
înfăptuirii angajamentului asumat 
pentru salvarea recoltei, pentru rea
lizarea cincinalului înainte de ter
men, demonstrind prin muncă, prin 
activitate practică hotărîrea lor 
de a asigura în orice condiții dez
voltarea economico-socială a tării, 
înfăptuirea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XI-lea al P.C.R.

VITEJIEI
SPORULUI

Soluții pentru sistematizarea Dîmboviței și Colentinei, a tuturor celorlalte riuri care strâbat cîmpia Dunării

ILFOV : Secerișul între ape
în unitățile agricole din județul 

Ilfov se vădește o puternică mobili
zare a tuturor forțelor satelor la 
stringerea recoltei de griu, la exe
cutarea celorlalte lucrări de sezon. 
La C.A.P. Hotarele, 400 de coopera
tori lucrau de zor, secerind holdele 
din care apele Argeșului nu se 
retrăseseră incă. Și la Greaca munca 
este bine organizată. Cei peste 500 
oameni, bărbați, femei și copii, cadre 
didactice, aproape toată lumea aptă 
de muncă din sat este prezentă în 
lanul de griu.

In același spirit de răspundere 
față de soarta recoltei acționează și 
lucrătorii de la I.A.S. Prundu. 
Griul, deși cu umiditate mai mare 
decît în alti ani, a fost transportat 
la baza de recepție din Giurgiu, de 
către șoferii de la I.T.A. Satu-Mare 
veniți să dea ajutor la stringerea re
coltei — șoferi despre care directo
rul I.A.S.-ului a avut numai cuvinte 
de laudă.

Străbătind întinderile dominate de 
lanurile de griu. porumb, floarea- 
soarelui și soia ale acestei unități, 
am avut prilejul să ne convingem 
încă o dată că in activitatea între
prinderii de exploatare a sistemelor 
de desecare există însă serioase la
cune. Din cauza colmatării unei por
țiuni a canalului dintre stațiile de 
evacuare Cioranu și Manta, dever
sarea apelor se face foarte anevoios ; 
din această cauză, la Prundu nu s-a 
putut recolta nici pînă acum o mare 
suprafață de orz, iar cultura porum
bului în zona învecinată canalului 
este și ea afectată de excesul de 
umiditate.

în încheiere un fapt care a făcut 
notă aparte in peisajul cîmpului : la 
C.A.P. Prundu. secerătorii pe care 
îi întilnisem dimineața in lan. spre 

amiază... se întorceau în sat. Adică 
tocmai atunci cind vecinii lor din 
Greaca ziceau că griul e cum nu se 
poate mai bun pentru secerat ma
nual. Și la Greaca s-a lucrat pînă a 
început să plouă torențial. (Alexan
dru Brad).

CONSTANȚĂ : Prin întraju
torarea unităților agricole 
lucrările avansează rapid

întrajutorarea unităților agricole 
învecinate a dat bune rezultate la 
grăbirea secerișului. în acest mod 
sint folosite intens toate cele peste 
1 400 combine „Gloria" și cele 550 
combine tractate. în acest sens se 
înscrie inițiativa luată de consiliul 
popular al comunei Nicolae Băl- 
cescu și conducerea cooperativei din 
localitate : aflînd că la cooperativa 
vecină, cea din Dorobantu. recolta 
este bună, dar secerișul a intirziat. 
au trimis în ajutor 5 combine „Glo
ria". Folosind bine acest sprijin și. 
desigur, mijloacele proprii, coopera
torii din Dorobanțu au recoltat 360 
ha cu griu din cele 390 ha cultivate.

Județul Constanta are condiții op
time pentru a obține, pe terenurile 
eliberate, a doua cultură. Pînă la 7 
iulie au fost însămînțate 48 670 ha 
cu porumb pentru boabe, siloz și 
masă verde. Pentru a contribui la 
recuperarea pagubelor provocate de 
inundații în alte județe, din inițiati
va comitetului județean de partid 
s-au luat măsuri pentru a fi însă- 
mințate suplimentar 5 000 ha cu po
rumb boabe din hibrizi timpurii. în 
acest scop, după eliberarea terenului 
de paie, mecanizatorii lucrează în 
schimburi prelungite, chiar și noap
tea, la arat și semănat. Astfel, orga- 
nizind munca în flux continuu, co

operativele agricole din cadrul con
siliului intercooperatist Valul Tra
ian au însămințat 727 ha cu porumb 
în cultură succesivă din cele 1 005 ha 
recoltate.

„Nici un bob risipit" este cuvintul 
de ordine în activitatea mecanizato
rilor, a tuturor locuitorilor satelor 
dobrogene. La cooperativa agricolă 
Pecineaga, „fruntașii fruntașilor", 

i

La cooperativa agricolă Balta Doamnei, județul Prahova, au ieșit la secerat zeci de femei, ajutate de bărbați 
la legatul snopilor

după cum ni s-a spus, sînt mecani
zatorii Motoc Mihalache. Enache Dio- 
gene și Alexandru Păun care, zilnic, 
string 40—42 tone de griu. La coope
rativa Adamclisi pe porțiunile cu 
griu culcat și pe pante lucrează e- 
chipe de cosași, iar alti cooperatori 
transportă snopii cu căruțele la arie.

Rezultatele la însămințarea cultu
rilor succesive ar putea fi și mal 

bune dacă n-ar întîrzia eliberarea te
renurilor de paie. De ce ? Cele mai 
frecvente întreruperi se datoresc de
fectării innodătorului de sîrmă de la 
presa de balotat. Sesizările repetate 
adresate uzinei producătoare nu au 
fost urmate de măsuri eficiente pen
tru înlăturarea defecțiunilor. Și cind 
te gindești că uzina este chiar in ju
deț, la Medgidia. (C. Bordeianu).

VASLUI: Pregătiri pentru 
culturile succesive

Deși în județul Vaslui recolta de 
cereale nu a fost pusă în pericol de 
inundații, ploile căzute în primele 
zile ale lunii iulie au întrerupt sece- , 
rișul. Pentru ca pierderile să fie cît 
mai mici, au fost luate măsuri e- 
nergice. Duminică, deși pe alocuri a 
mai plouat, s-a muncit totuși cu 
spor. De luni, ritmul lucrărilor s-a 
intensificat. Alături de mecaniza
tori și țărani participă la lucrările 
agricole activiști de partid și de stat, 
funcționari din instituțiile comuna
le. elevi. Pînă la 8 iulie, recolta de 
grîu a fost strînsă de pe circa 25 la 
sută din suprafață. S-au folosit mij
loace mecanice, iar acolo unde com
binele nu au reușit să intre, s-a ac
ționat cu secerile (la Viișoara, Gri- 
vița. Banca. Băcești. Gherghești și 
altele). La cooperativa agricolă din 
Lunca Banului au fost recoltate 500 
ha din cele 800 ocupate cu grîu ; 
totodată, tractoarele au fost utiliza
te la executarea arăturilor pentru a 
se pregăti terenul destinat culturilor 
succesive. Pe valea Tutovei, la coo
perativa agricolă Dragalina. Ion Că
lin, secretarul comitetului comunal 
de partid Tutova, ne-a vorbit des
pre hărnicia cooperatorilor și meca
nizatorilor. „Griul aflat pe terenuri
le inundabile l-am recoltat cu sece
rile, în rest acționăm cu mijloace 
mecanice. Acum, mecanizatorii mun
cesc din zori și pînă seara tîrziu 
pentru a pune la adăpost recolta". 
(Crăciun Lăluci).

CLUJ : în pofida ploilor 
se muncește cu spor

Biroul comitetului județean de 
partid Cluj, în ședința de luni sea

ra, a subliniat că problema nr. 1 a 
județului o constituie in momentul 
de fată eliberarea de ape a tere
nurilor agricole cultivate cu cerea
le și furaje și trecerea de îndată la 
recoltarea și depozitarea acestora. 
Prin eforturi stăruitoare, prin mun
că îndirjită, în ultimele două zile 
au fost obținute importante progre
se in acest sens. Numai in două zile 
oamenii muncii de la sate au eva
cuat apa de pe circa 2 400 ha, să- 
pind peste 45 000 ml canale, șanțuri 
și rigole de scurgere. în comuna A- 
pahida, unde erau inundate circa 450 
ha de teren, au fost executate pes
te 3 km de șanțuri pentru scurgerea 
apelor. Fiecare cetățean apt de mun
că a participat la această acțiune, 
încît, în prezent, nici un hectar nu 
se mai află sub ape ; aceasta a per
mis să se treacă la seceratul orzu
lui și la reînsămințarea suprafețe
lor cultivate cu legume. Asemenea1 
acțiuni energice au avut loc și la 
cooperativele agricole din Viișoara, 
Mihai Viteazu, Tureni, Iclod și in 
alte părți ale județului.

.Bine au procedat cooperatorii din 
Apahida, Iclod, Viile Dejului și din 
alte părți, care au trecut la recolta
rea manuală și mecanică a orzului, 
în schimb, cooperatorii din Răscruci, 
care au început recoltatul orzului 
sîmbătă, nu au mai continuat dumi
nică, deși timpul era frumos.

Tinînd seama de urgentele din a- 
gricultură, biroul comitetului jude
țean de partid a cerut organizații
lor de partid de la sate, conduce
rilor consiliilor intercooperatiste ți 
ale cooperativelor agricole să orga
nizeze de îndată formațiuni de mun
că din care să facă parte toți ce
tățenii valizi și care să ia parte la 
toate acțiunile, în vederea stringerii 
și depozitării recoltei, eliberării d« 
ape a tuturor suprafețelor inundate. 
(Alex. Mureșan).

W

ferm, tenace, cu mari concentrări de forțe materiale și umane

în timp ce unii muncesc zi și 
noapte în întreprinderi sau pe 
ogoare, alții — tot zi și noapte — 
lucrează „contra-cronometru" la a- 
menajarea și întărirea digurilor de 
protejare a zonelor unde este posi
bil să se reverse apele Dunării. La 
Porțile de Fier debitul este urmărit 
tot timpul, iar oamenii acționează 
cu calm, în deplină siguranță, pen
tru ca turbinele și celelalte instala
ții ale hidrocentralei să funcționeze 
fără întrerupere, la întreaga capaci
tate, și în zilele următoare — chiar 
cînd vor crește apele. în toate uni
tățile economice mehedințene situate 
pe malul Dunării (la Drobeta Turnu- 
Severin, ca și la Orșova) colectivele, 
în frunte cu comuniștii, acționează 
pentru protejarea halelor de produc
ție, a mașinilor și instalațiilor, pen
tru menținerea unor ritmuri de mun
că maxime. (Virgil Tătaru).

Se acționează cu hotărîre și maxi
mă operativitate pentru preîntîmpi- 
narea eventualelor inundații ce ar 
afecta localitățile din sudul județu
lui : Dăbuleni, Bechet. Dunăreni, 
Bistreț, Rast. Ghidici. Desa. Ciuoer- 
cenii Noi. Calafat, Cetate ș.a., aflate 
pe malul Dunării,

nopți
Pe lingă faptul că în această zonă 

există două sisteme mari de îndi
guiri și desecări — Rast—Gighera 
(58 km) și Bechet—Călărași—Dăbu
leni (40 km), sisteme solide care, 
pentru că după inundațiile din 1970 
au mai fost înălțate cu circa un 
metru, pot împiedica revărsarea Du
nării — s-au luat și alte măsuri pre
ventive : la punctele vulnerabile 
s-au transportat însemnate cantități 
de lemnărie și piatră ; au fost aduse 
și puse în poziție de „start" nume
roase utilaje (screpere și buldo
zere, care la nevoie să poată inter
veni). la cantoanele amplasate din 5 
în 5 kilometri pe marginea digurilor 
de apărare în care există un stoc 
intangibil de materiale — unelte, 
bărci și colaci de salvare ș.a. 
(Nicolae Băbălău).

Comandamentul județean a luat 
măsuri din vreme pentru preîntîrn- 
pinarea inundațiilor.

în zona Corabia, unde se prevede, 
pentru perioada 12—15 iulie, o creș
tere a nivelului Dunării peste cota 
de inundație, se fac intense pregătiri 
în vederea preintimpinării unor e- 
ventuale revărsări ale apei. Nume
roși locuitori ai orașului-port. spriji
niți de lucrătorii sistemului de iri
gații Terasa Corabia, participă, zi și 
noapte, la inălțârea și consolidarea 
digului între Corabia și Dăbuleni. pe 
o lungime de 40 km. De asemenea, se 

lucrează intens la evacuarea mate
rialelor din dana portului și a ce
realelor din silozul orașului. în 
jurul secției din localitate a între
prinderii viei și vinului și a fabricii 
de talaș se înalță un dig de apărare, 
în timp ce lucrătorii unității fo
restiere de exploatare și transport 
și cei ai ocolului silvic evacuează 
materialul lemnos depozitat pe malul 
Dunării.

De asemenea, la I.A.S. Corabia, 
la cooperativele agricole Orlea, Ian- 
ca. Grojdibod, Gura Padinii. Gîrcov- 
și Giuvărăști se recoltează cu priori
tate culturile din lunca inundabilă a 
Dunării. Se depun. deci. eforturi 
susținute pentru limitarea eventua
lelor pagube ce s-ar putea produce 
datorită revărsării apelor Dunării. 
(Emilian Rouă).

A fost organizat un comandament 
special, a cărui activitate este în
dreptată spre mobilizarea tuturor ce
tățenilor pentru supravegherea per
manentă și întărirea digurilor din 
zona cuprinsă intre comunele Islaz 
și Pietroșani. La confluenta Oltului 
cu Dunărea, pe o lungime de circa 
8 kilometri, peste 1 000 de cetățeni.— 
muncitori, țărani cooperatori, mili
tari — țin continuu sub observație 
și consolidează digurile de apărare a 
comunei Islaz. Măsuri asemănătoare 
s-au luat la Tr. Măgurele și Ia Zim- 
nicea, pentru protejarea unităților 

economice aflate în apropierea flu
viului. Cu energie se acționează și 
la recoltatul griului de pe cele 
3 700 ha aflate in lunca Dunării. 
(I. Toader).

La Oltenița se lucrează zi și noap
te pentru consolidarea digurilor de la 
Dunăre, pentru protejarea orașului, a 
șantierului naval și a culturilor din 
zona inundabilă. în dreptul I.A.S. 
Oltenița, pe o lungime de 400 metri, 
se ridică un dig din 10 000 mc pă- 
mint, menit să stăvilească intrarea 
apelor în orezării. La șantierul naval, 
toate zonele joase’ sînt apărate cu 
diguri din saci cu pămînt. împotriva 
procesului de erodare, malurile 
Dunării au început să fie protejate, 
în unele locuri, cu fascine din lemn.

Acțiuni pentru evitarea inunda
țiilor se desfășoară și in municipiul 
Giurgiu. La șantierul naval, la fabrica 
de zahăr și la silozul de cereale se 
suprainalță diguri de apărare, se 
pregătesc saci cu pămînt pentru a se 
putea interveni operativ. Colectivul 
întreprinderii de poduri din beton — 
care s-a angajat să depășească pla
nul pe această lună cu produse în 
valoare de un milion lei. necesare 
refacerii drumurilor și podurilor din 
tară distruse de ape — a inălțat un 
dig pentru protejarea utilajelor și a 
poligoanelor de lucru, astfel ca acti
vitatea să se poată desfăș'.ița con
tinuu în orice condiții (Al. Brad),

7 iulie 1975, ora 20,30. Cota atin
să : 549 cm, iar apa crește vertigi
nos. Un cer negru, amenințător se 
prăvălește timp de 15 minute sub 
forma unei ploi torențiale peste oraș, 
diguri și oameni care rămîn neclin- 
tiți la datorie, de veghe pe Mureș. 
De la stația de epurare se anunță 
infiltrații pe lingă stăvilar. Dispoziții 
scurte, precise, intervenție promptă, 
cazul e rezolvat.

Ora 21,00. Mureșul a crescut la 
570 cm. Nimic deosebit de semnalat 
de la cele 13 sectoare de apărare a 
orașului. Cetățenii — într-un număr 
impresionant •— militari, membri ai 
gărzilor patriotice continuă supra
vegherea cu calm și fermitate. în- 
tr-unul din punctele din imediata 
apropiere a podului „Decebal" solda- 
tii Cornel Luca, Marin Nuță, Gheor- 
ghe Vulpe. Alexandru Tută, sub co
manda lt. major Gheorghe Vițelaru, 
sint gata să intervină suspendați la 
firul apei și înarmați cu gheare de 
pisică și căngi pentru a desconges
tiona pilonii nodului de buștenii ce 
vin pe apă. Pe diguri este difuzată 
ediția specială a ziarului județean 
„Flacăra roșie", care consemnează 
imagini de ultimă oră surprinse în 
lupta cu apele în județul Arad.

Ora 22.00. în sectorul 8 de apărare 
este întrerupt curentul electric pentru 
a preîntîmpina eventualele accidentg 
prin, electrocutare. Imediat au intrat 
în funcțiune felinarele si lanternele. 
Veghea, continuă. Recepționăm un 
mesaj din aval de Arad : la Nădlac 
s-au încheiat lucrările la digul de 
apărare a complexului ■ de îngrășare 
a porcilor. Sînt în afară de primej
die 30 000 de animale.

Ora 23.00. în sectorul uzinei elec
trice și a noului viaduct aflat în 
construcție se apreciază că digul ar 
putea fi străpuns. De la comanda
mentul municipal pornesc ajutoare 
si materiale. în zona palatului cul
tural un grup do femei, ducînd în 
miini sacoșe doldora, poposesc în 

mijlocul unor militari. Le-au adus 
ceai și cafea fierbinte, sandvișuri, 
roșii, ardei, apă minerală. încercăm 
să aflăm cum se numesc. Ni se răs
punde : facem parte din comitetul 
de femei din blocul de la nr. 24 din 
Bd. Dragalina.

De la uzina electrică ni se comu
nică : digul a fost consolidat.

8 iulie. Ora 2,00. Apele Mureșului au 
atins cota 640 cm și cresc, inundînd 
zona „Alfa", întreaga faleză și ștran
dul. Digurile dinspre zonele locuite 
rezistă.

Ora 6,00. Cota atinsă : 658 cm.
Semnele oboselii se citesc pe fetele 
tuturor. Dar nimeni nu-și părăsește 
postul. La comandamentul județean 
de luptă împotriva inundațiilor se 
apreciază că apele au intrat în 
curba de staționare, creșterile cifrîn- 
du-se doar la 2 pînă la 3 cm pe oră. 
Soldatul Alexandru Moldovan, fost 
muncitor la „Unio" Satu-Mare, ne 
declară : „Știu ce înseamnă lupta cu 
apele. în 1970 am participat la sal
varea oamenilor și orașului Satu- 
Mare. Acum am un dram de expe
riență. Alături de civili și de colegii 
mei, îi vom veni de hac și Mureșu
lui".

Dar, din păcate, eroismul oamenilor, promptitudinea măsurilor nu 
au putut anula soldul dramatic al pagubelor cu care se înscrie această 
încercare in bilanțul economic al județului. Suprafețelor afectate de 
ploile din luna iunie li s-au adăugat altele, peste care au năvălit 
acum apele Mureșului ; recolta a fost strînsă timpuriu, cu inevitabile 
pierderi. Costă scump însesi măsurile de stăvilire a apelor. Numai 
in raza municipiului, timp de 4—5 zile au fost dezafectate din folo
sința lor firească pentru a transporta pe frontul apelor 3 411 autoca
mioane Șl basculante, 134 autobuze, 380 tractoare și buldozere, 20 
de vagoane de cgle ferată. Au fost folosiți 250 000 de saci. 210 mc 
cherestea, zeci de tone de ciment rapid, sute de tone de piatră, mii de 
tone de nisip, mii de kilograme de polietilenă cu care a fost învelită 
o parte din dig pentru a fi mai protejat. Și la această oră, pe bule
vardul central a! Aradului, paralel cu Mureșul, stagnează, în mod pre
ventiv, 350 de mijloace auto încărcate cu materiale de intervenție.

Constantin S1MION 
corespondentul „Scinteii*

Ora 8,00. Un soare strălucitor sem
nează și el parcă „prezent" printre 
apărătorii Aradului. Apele Mureșu
lui, însumînd peste 2 000 mc pe se
cundă, curg la vale, stationind însă 
la 662 cm. Din sectorul 10 de apă
rare se anunță infiltrații prin 
dig. Operativ. 1 000 de saci plini cu 
pămînt sînt trimiși la fata locului și 
așezați în punctul critic sub o stric
tă supraveghere tehnică.

Ora 10,00. Mureșul staționează de 
3 ore la 662 cm și se apreciază că 
va staționa. E un fapt deloc îmbu
curător. Dar se acționează cu calm 
și fermitate. Orele nopții se prelun
gesc fără întrerupere. în ziuă. într-o 
continuă supraveghere a digurilor. 
La comandamentul județean, tovară
șul Mihai Lazăr ne informează : date 
fiind stagnările înregistrate în cursul 
zilei de ieri în amonte de Arad, 
există prognoza că și în zona muni
cipiului apele vor rămine circa 20 
de ore la cote care solicită o deose
bită atenție. Dar la ora cînd transmit. 
Aradul.; oamenii săi — din rîndul 
cărora, peste noapte, doar copiii au 
închis ochii — sînt tot acolo, pe di
guri. rămînînd să apere cu orice 
preț orașul.
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în aceste zile de luptă îndîrjită împotriva inundațiilor și a pagubelor 
provocate, de eforturi încordate pentru a salva recolta și producția indus
trială, organizațiile de partid din zonele și întreprinderile care n-au fost 
afectate direct de calamități desfășoară o intensă muncă politică spre a tra
duce neîntîrziat în viață chemarea secretarului general al partidului de a se 
munci fără preget pentru îndeplinirea planului cu strictețe la toți indica
torii, de a se realiza importante producții suplimentare peste plan, în ve
derea compensării in cit mai mare măsură posibilă a pagubelor suferite 
de economia națională. Activitatea agitatorilor, a stațiilor de radioficare, 
agitația vizuală, celelalte forme și mijloace ale muncii politice de masă 
sint — și trebuie să

Așa cum pe di
guri oamenii lupiă 
cu apele, tot astfel- 
mașini 
timpul spre a 
miei 
mai multe, spre a compen
sa din pagubele pricinuite 
țării — iată ideea ce 
călăuzește pe agitatori. Cu 
toate că ti nărui colectiv de 
muncă al întreprinderii <le 
armături din fontă și otel 
Zalău iși 
de lună 
vește producția 
marfă, sarcina de plan la 
unul din indicatorii de 
bază — productivitatea 
muncii — nu era îndepli
nită. Această problemă s-a 
pus cu deosebită acuitate 
in aceste zile cînd colecti
vul de aici, mobilizat de 
chemarea partidului de a 
lua parte cu toate forțele 
la lupta pentru a suplini 
producția calamitată in alte 
întreprinderi, și-a luat an
gajamentul 
peste plan, i 
tul anului, li 
turi.

Comitetul 
întreprindere

trebuie

naționale

fie pretutindeni — orientate spre acest mare obiectiv.

la
luptat cu 
da econo- 

produse

realizează lună 
planul în ce pri- 

globală și

de partid din 
a stabilit o 

serie de măsuri politico-e
ducative. de natură să mo
bilizeze energiile colectivu
lui la realizarea riguroasă 
și a 
plan, 
tiuni 
linie 
locală a stației de radiofi
care intitulată ..Opinia pu
blică are cuvîntul". Săptă- 
minal. inia, la ieșirea și in
trarea fiecărui schimb, sint 
t-ansmise nrin sta!i° dife
rite aspecte din experiența 
dobindită de echipele și bri
găzile fruntașe pe tărimul 
productivității, precum si 
riposta pc care o dă colec
tivul atitudinilor înapoiate 
fată de muncă, tn ultima 
emisiune. bunăoară. s-a 
luat poziție fermă împotri
va celor care, datorită negli
jenței. dau rebuturi, precum 
și împotriva unor abateri 
de la disciplina muncii. De 
un interes deosebit s-a 
bucurat și acea rubrică a 
emisiunii intitulată „în
semnări din carnetul ofi-

realizarea
acestui indicator de 
Dintre multiplele ac- 
intreprinse pe această 
desprindem emisiunea

nul permanentizării bunelor 
rezultate obținute, al depă
șirii lor neîntrerupte.

Ban PLĂEȘU
corespondentul „Scintelî"

ferului de serviciu” — un 
mozaic de fapte pozitive 
și negative petrecute în 
schimburile II și III, fapte 
însoțite de comentariile 
cuvenite, concise și lim
pezi.

Gheorțjhe RUSU
corespondentul „Scintelî

fiecăreitărirea rolului 
organizații de partid din 
șantier în mobilizarea 
comuniștilor la cunoaș
terea și rezolvarea pro
blemelor economice ale a- 
telierului, secției respecti
ve. S-a insistat — în ple
nare. în adunările generale, 
la instruiri, cu orice prilej 
— ca fiecare comunist, fie-

Toată atenția — 
calității produselor, 

teraco- 
organi- 
a în-

La Fabrica de 
tă din Bistrița, 
zația de partid 
treprins în acest an nume
roase 
spre 
tații produselor, 
de eficientă s-a 
între altele, o inițiativă a 
muncii politice, denumită 
„consiliile calității", la care 
participă muncitori, 
neri 
gată

acțiuni îndreptate 
îmbunătățirea caii- 

Deosebit 
dovedit,

ingi- 
și tehnicieni cu o bo- 
experiență, sub directa

INFORMAȚII

La „navaliștii Du
nării" - ordine și 
disciplină, colectivul 
Șantierului naval din Ga
lati muncește in aceste zile 
încordat, gata pentru lupta 
cu apele și, in același 
timp, hotărît să asigure o 
contribuție cit mai impor
tantă la recuperarea pagu
belor suferite de economia 
națională-. Astfel. pentru 
apărarea șantierului împo
triva creșterii apelor 
nării. înceoind de 
după-amiază. după 
tuarea schimburilor 
muncă. 4 000 de construc
tori navali au începui să 
ridice un dig de protecție 
în lungime de 1 200 metri. 
Se lucrează intens, fără 
răgaz. Comuniștii an avut 
o contribuție decisivă în 
organizarea muncii politice 
în secții, in aplicarea ce
lor mai eficiente căi de 
mobilizare a oamenilor. Se 
apelează la forme simple, 
directe, fără ședințe 
consfătuiri.

Această atmosferă 
muncă este expresia 
continuități — colectivul 
de aci a obținut in ultimele 
două luni realizări impor
tante în îndeplinirea pla
nului. nrin denășirea tutu
ror indicatorilor. Cum a- 
semenea realizări n-nu 
caracterizat tonte lunile 
din acest an. secretarul co
mitetului dn nnrtid. tova
rășul Anaio’ip n.Tchic. n«-a 
inrormat dcsnre 
politice folosite. în primul 
rind s-a urmărit în

Ou
lu ni 

efec- 
de

sau
de 

unei

care activist să știe care-1 
sint sarcinile și. mai 
să acționeze energic 
tru aducerea lor la 
plinire, instaurarea 
climat de ordine și 
ciplină. De fiecare 
au fost dezbătute 
comuniștii, cu 
de muncă sarcinile ce 
au de realizat, s-au i 
denjiat neajunsurile 
greutățile apărute și 
stabilit in comun căile de 
urmat, 
le ce 
plinirea 
catorilor 
mără. totodată, metoda de 
a încredința membrilor bi
rourilor organizațiilor de 
bază răspunderea cite unui 
ioc de muncă, cerindu-li-se 
in permanență informări 
operative cu privire 
mersul treburilor.

Tot în scopul 
tuturor forțelor 
lui la întărirea 
disciplinei în 
partimentele. 
de partid 
sprijin 
zatiei l 
rolului i 
bilizarea 
membrii 
comuniști 
partici oi nd 
tinerilor, 
desfășurarea

ales, 
pen- 
inde- 
unui 
dis- 
dată 

cu 
colectivele 

• le 
evî- 

și 
s-au

între i 
conduc 

ritmică 
de plan

modal ități- 
la

i a
i se

înde- 
indi- 

nu-

la

un 
organi- 
întăririi 

în mo- 
,or tineri, 

nlti
experiență 

adunările 
la 

d^zha-
la snlu- 

care 
ȘU«țini.l1ă 

cp duce 
Inrqril p

crp’ndn -cp 

nu^rn^Â 
spriji-

antrenării 
colectivu- 
ordinii și 

toate com- 
organizațiâ 

acordă
susținut 
U.T.C.. 
acesteia 
angajați 

comitetului.
cu 

la 
contribuind 

unor 
teri constructive, 
ționaren problemelor 
se ridică. O 
muncă educativă 
cu tinerii si la 
undh lucrepză. 
in acest fol o 
opinie de masă în

bază. „Con- 
se preocupă 
de aplica- 
tuturor mă-

îndrumare a birourilor or
ganizațiilor de 
siliile calității" 
în permanență 
rea riguroasă a
surilor stabilite pentru îm
bunătățirea indicilor cali
tativi ai producției, pentru 
a determina în acest sens 
o adevărată mișcare de 
masă. Bilunar are loc „Sfa
tul calității pe întreprin
dere". in cadrul căruia sînt 
prezentate diferite propu
neri. Numai in ultimele 
luni, „consiliile calității" au 
recoltat din rindul colecti
vului citeva zeci de 
puneri valoroase j 
perfecționarea 
tehnologice, reducerea 
sumurilor specifice, 
derea cheltuielilor de 
ducție. crearea de noi 
dele și altele. Activitatea 
depusă în acest domeniu a 
dat roade substanțiale: fată 
de anul trecut a crescut 
considerabil proporția pro
duselor de calitatea I și 
extra, concomitent cu scă
derea sub coeficientul ad
mis de 0.3 la sută a pro
centului de rebuturi.

Concomitent. colectivul 
fabricii se află angajat cu 
toate forțele in efortul de 
a asigura sporirea produc
ției și a contribui in acest 
fel la activitatea de re
construcție din zonele ca
lamitate : angajamentul de 
a produce numai in pri
ma decadă a lunii iulie, 
peste sarcinile de plan.

prn- 
privind 

proceselor 
con- 
scă- 
p ro
me-

© Teatrul ..C. I. Nottara" (Arenele 
romane) : Bărbați fără neveste — 
20.
© Teatrul de operetă (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Singe vienez 
— 20.
© Teatrul satiric-muzical ,.C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Cer cuvintul 
la... diverse — 19.30. (grădina Boe
ma) : în grădina bucuriilor —
19.30.
G Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 13.30

a

O Strălucirea soarelui : SCALA
— 9; 11.15: 13.30: 16: 18.30: 21. CA
PITOL — 9.15: 11.30: 13.45; 16;
18.15; 20.45. la grădină — 20.15.
DINAMO — 20.15.
O Ziua cea mâi lungă : LUCEA
FĂRUL — 9; 12.30; 16: 19.30.
O Pavlinka : CENTRAL — 9.15; 
11.30: 13.45: 16; 18,15: 20.30.
© Marele circ : TIMPURI NOI — 
9; 11.15; 13.30: 15.45: 18; 20.15.
0 Legea preriei : BUCUREȘTI
— 8.45: 11; 13.15: 16.15: 18.30: 20.45, 
la grădină — 20.15. MODERN — 9; 
11,15: 13,30; 16: 18; 20, la grădină
— 20,30. PATINOARUL „23 AU
GUST" — 20.15.
© Actorul și sălbaticii : LUMINA
— 9; 12.30: 16; 19.15.
© Piedone — comisarul fără ar
mă : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 5160) — 17.15 : (5161) — 
20.15. FESTIVAL — 9; 11.15; 13.30; 
16; 18,39; 21. la grădină — 20. FA
VORIT — 9.15; 11.30; 13.45; 16;
18: 20. STADIONUL STEAUA — 
20.30.
® Incredibilele aventuri ale unor 
italieni in Rusia : DACIA — 9; 
11.15: 13.30: 16; 18.15: 20,30. FE
RENTARI - 15,30; 18; 20,15.
© Teroare pe „Britannic" : VIC
TORIA — 9; 11.15; 13,30: 16; 18.15; 
20,45, MIORIȚA — 9: 11.15; 13.30: 
15,45; 18: 20.15, GRADINA LU
CEAFĂRUL — 20.15.
G Pirații din Pacific — Insula co
morilor : CRÎNGAȘI — 16: 19.
© Nemuritorii : UNIREA — 15.30; 
18. la grădină — 20,15.

© Program pentru copil : DOINA
— 9.45.
G Doamna și Vagabondul : DOI
NA - 1 1.30. 13.45: 16; 18: 20.
© Blocada : LIRA — 15: 19.
O .Jocul de cărți î CASA FILMU
LUI - 10: 12: 14: 16: 18: 20. FE
ROVIAR - 9: 11.15: 13.391 16;
18.15; 20,30. AURORA - 9: 11.15; 
13.30; 15,45: 13; 20. la grădină — 
20,15.
© Lumină la capătul tunelului : 
DRUMUL SĂRII — 15.30: 18: 20.
© Atentatul de la Sarajevo : — 
14.30: 16.30. Fata în negru — 18.45, 
Omul cu o mie de fețe — 20.45 : 
CINEMATECA (sala Union).
O Cei mai frumoși ani : GRIVJ- 
TA — 9: 11,15: 13.30: 16: 18.15:
20.30, VOLGA — 9: 11.30; 14.30:
17.30: 20.
© Kit in Alaska : GIULESTI — 
15.30: 18: 20.15.
© Călătoria : Bl)ZE$TI — 9: 11.15; 
13.39: 16: 18.15: 20.30. la grădină —
20.15.
© Ultimă zăpadă de primăvară : 
BUCEGI — 16; 18. la grădină —
20.15.
© Zbor peste livezi : FLACARA
— 15.30: 18: 20.15.
© Hyperion : COTROCENI — 14; 
16: 18: 20.
© Invincibilul Luke î PACEA — 
16: 18: 20.
© Ultimul pistolar din Cross 
Creek : MELODIA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18.30: 20.45, TOMIS — 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,15, la grădi
nă — 20.15.
O Sperietoarea : FLAMURA — 9; 
11.15; 13.30; 15.45; 18: 20.15. GLO
RIA - 9; 11; 13; 15: 17: 19. GRA
DINA VITAN — 20.15.
© Toamna bobocilor : FLOREAS- 
CA — 15.30: 18; 20.15, POPULAR
— 15.30: 18: 20,15.
© Ochii Shivanei : MOȘILOR — 
15,30; 19. la grădină — 20.15.
<5 Tăcerea doctorului Evans: VII
TORUL — 15.30; 18: 20.15.
© Marea cursă : ARTA — 15,30; 
19. la grădină — 20.
@ Sutjeska : MUNCA — 16; 19.
0 Filip cel bun : RAHOVA — 16; 
1.8.
® Comedie fantastică j PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
O Un horoscop cu bucluc : VI
TAN — 15.30: 18.
© Un salt spre marea performan
ță : COSMOS — 16.30: 18.30.
© Hoinarii : COSMOS — 14,30;
20.30.
• Fugarul î GRADINA LIRA —
20.15.

t V
PROGRAMUL I

9.00 Antologie școlară.
10.00 Matineu de vacanță ; „Stile

tul" — episodul 2.
10.30 Meridiane literare.
11.20 Din creația tinerilor compo

zitori români.
11.35 Documentar TV i
11.55 Telex.
17.30 Telex
17.35 interpreți îndrăgiți.
17.50 La volan — emisiune pen

tru conducătorii auto.
IS.on Mult e dulce și frumoasă...
18.30 Tribuna TV — Alienarea re

ligioasă : Dicționar econo
mic.

Noutăți In cooperația meșteșugărească găiățeană
Meșteșugarii gâlâțenl depun 

eforturi susținute în vederea 
satisfacerii mereu mai bune a 
cerințelor populației. De la to
varășul Marin Jugaru. vicepre
ședinte al U.J.C.M. Galați, a- 
flăm că la cooperativa „Avîn- 
tul“ din Galați s-a dat In folo
sință o stație de încărcat agre
gate pentru frigiderele cu com
presie (..ZIL“. ..Frigero"). care 
funcționează in paralel cu o 
alta, pentru încărcat agregatele 
la frigiderele cu absorbție 
(„Fram”. ..Alea" etc). De ase
menea. stațiile „Autoservi ce” 
din Galați și Tecuci au fost 
dotate recent cu analizoare de 
gaz° de eșapament, fapt ce duce 
la prevenirea poluării și la eco

nomisirea de carburanți. O altă 
cooperativă gâlâțeariă. ..Mobila" 
— de curînd înființată — a ofe
rit pieței un nou produs : jalu
zelele din baghete de lemn. In 
curînd. la Tecuci se vor da in 
folosință două noi unități pres
tatoare, între care una pentru 
reparații radio și televizoare. 
Eforturile meșteșugarilor gălă- 
țeni au fost încununate de un 
succes remarcabil : îndeplinirea 
înainte de termen a planului 
cincinal la indicatorul livrări de 
mărfuri către fondul pieței, pînă 
la sfîrșitul anului urmînd să se 
desfacă suplimentar un volum 
de marfă in valoare de neste 15 
milioane lei. (Dan Plâeșu).

8 000 bucăți de cahle d6 
teracotă — angajament de
venit faptă — este o do
vadă grăitoare a spiritului 
de solidaritate muncito
rească ce însuflețește co
lectivul.

Ion ANGHEL
corespondentul „Scinteil"

Grijă neabătută 
pentru producția 
destinată exportului. 
Peste 60 la sută din pro
ducția întreprinderii pentru 
prelucrarea lemnului Con
stanța este destinată ex
portului. Condiția esențială 
pentru a fi competitiv pe 
piața mondială constă, după 
cum se știe, în realizarea 
unor produse de cea mai 
bună calitate. în această 
privință, comitetul de par
tid a inițiat recent. îm
preună cu conducerea în
treprinderii și cu comite
tul sindicatului, o analiză 
exigentă a calității produc
ției. de la nivelul unității 
pînă la fiecare loc de mun
că. rezultatele analizei 
fiind dezbătute în toate 
organizațiile de partid. în 
cadrul unei ședințe a co
mitetului oamenilor muncii 
s-a acrobat apoi un am
plu plan de măsuri, din 
care 17 obieclive prevăzu
te vor avea da efect îm
bunătățirea în continuare 
a calității produselor. Tot 
pe această linie, comitetul 
de parlid a elaborat un 
plan de acțiune pentru 
creșterea autoexigeritei 
muncitorilor față de calita
tea produselor. Astfel, ini
țiativa „Fu produc, eu con
trolez". lansată do comu
niștii sectorului II pregă
tire. a fo-’t extinsă la a- 
telierele do ^aoiterie sub 
forma controlului reciproc 
intre muncitori.

Ca reflectare a aces
tor preocupări. ag'tatia 
vizuală dui cadrul intre- 
P’dnderii îmbracă o diver
sitate de forme. Un grafic 
mare îi pune la curent p- 
muncitori cu obiectivele pro
duct'"’ pentru export față 
de 1°69. iar altul prezintă 
real’zările la zi la acest in
dicator față d° planul a- 
nual și p’-uuil cincina'. Tn 
sfirr.it. „Vitrma calității" 
este o adevărată oc'indâ 
care înfățișează periodic 
lucrări de înaltă caii’ats 
tohn:-ă sau <i’'*:sfică. dar și 
produse cu defecte sesiza
te pe parcursul procesu
lui tehnologic, precizitidu-se 
și nurdeie autorilor lor.

GeoTCițe MIIIAESCU 
corespondentul „Scinteil"

18.55 Partid al tinereții si-al pu
terii

19.25 11'01 de seri.
io.3o Telejurnal.
20.11 Teleobiectiv.
20,40 Telecinematecă Ciclul ..Mari 

actori" — Toshiro Mifune. 
Filmul ..Omul cu ricsa" — o 
producție a studiourilor ja
poneze.

22.10 24 ele ore.

PROGRAMUL II
20.10 Pagini de umor : ..Ce vrăji a 

mai făcut nevasta mea".
20.35 Festivaluri muzicale inter

naționale. Primăvara la Pra- 
ga — 1975.

21,00 Studio. ’75... invitat la Olte
nița.

21.20 Telex.
21.25 Roman foileton „Așa s-a că

lit otelul" (episodul IV).

concretizată in tematici ferme, care 
vor fi riguros respectate. în al doi
lea rind, cu sprijinul direct al comi
tetului municipal de partid am reu
șit să îmbunătățim tn mod simțitor 
colaborarea cu unitățile de produc
ție si de cercetare în care se efec
tuează practica productivă. Se cuvine 
subliniat în mod deosebit faptul 
că _ programele practicii au fost 
alcătuite în așa fel îneît realiza
rea lor să intereseze în egală 
măsură întreprinderile și șantierele 
bucureștene. Așa, de pildă, studen
ții institutului politehnic vor exe
cuta diverse echipamente tehnolo

Din noul peisaj edilitar al orașului Alexandria

Deciziile 
s-au luai... 

defecțiunile 
au rămas

„în luna septembrie 
a anului trecut am 
adus la cunoștința 
„Scinteil" anumite de
fecțiuni de construc
ție — unele mai grave 
decit altele — la blo
cul 03. proprietate 
de stat, din microra- 
ionul 19 Galați — iși 
încep scrisoarea 23 de 
locatari ai blocului 
respectiv. Drept urma
re. Consiliul popular 
municipal Galati a or
ganizat n ședință cu 
proiectantul, construc
torul si reprezentanți 
ai chiriașilor. S-au sta
bilit atunci măsuri 
care; dacă ar fi fost 
înfăptuite, ar fi, înlă
turat. deficientele. Pe 
parcurs. insă acestea 
s-au amplificat".

tn răspunsul său. 
Consiliul popular al 
județului Galati infot- 
mează pentru început 
că ..remedierile nece
sare la copertina de 
la intrarea in bloc și 
terasa blocului au fost 
executate. De aseme
nea. robinetii de reglai 
ai caloriferelor se vor 
monta pe măsură ce 
trustul va fi aprovi
zionat cu aceștia". 
Este locul să preci
zăm că aceste lucrări 
de remediere execu
tate oină în prezent 
nu erau din cele mai 
stringențe reclamate de 
beneficiari. Concluzie 
ce rezultă chiar din 
răspuns, unde se sub
liniază că ..remedie
rea finisăiuț'.ii pereți
lor din apartamente și 

I holuri comune, pre
cum și inlăt’Jrar'-a 
umezelii existente în 
circa 30 de camere din 
bloc cu fost incluse in 
lista de lucrări și vor 
fi executate pînă la 
data de 15 octombrie 
1975“ (subl. ns.l. în în
cheiere. se precizează 
că „pe lingă cauzele 
generate de construc
tor. la apariția feno
menului de condens și 
mucegăite a pereților 
au mai contribuit și 
unii locatari, prin us
carea rufelor in apar
tamente pe timp de 
iarnă și neventilarea

spațiilor saturate de 
umiditate".

Să nu uităm Insă că 
situația a fost recla
mată încă cu mult 
înaintea iernii tre
cute...

Așadar, intirzierile 
în remedierea nea
junsurilor nu se jus
tifică.

Ps urmele 
ur?ui dosar

Zilele trecute a re
venit la redacție scri
soarea cititorului nos
tru. Gheorghe Bodnar, 
din comuna Vatra 
Moldoviței. județul Su
ceava. împreună cu 
un răspuns al IFET 
Suceava și copii de pe 
șase adrese. Desigur, 
numărul marc de hirtii 
pentru un caz care ar 
fi putut fi rezolvat 
operativ impresionea
ză neplăcut. S-ar pu
tea totuși trece cu ve
derea dacă cel puțin 
sesizarea omului ar fi 
fost rezolvată. Dar atît 
răspunsul, cit și adre
sele trimise nu au 
nici o finalizare.

Despre ce este vor
ba ? In urmă cu mai 
bine de o lună, auto
rul scrisorii cerea o 
îndrumare, un sfat : 
cum să procedeze 
pentru rezolvarea si
tuației fiului său. A- 
rii'an Bodnar, ucenic 
de aproape doi ani 
la C.F.F. Moldovița. 
căruia i s-a pierdut 
dosarul cu acte ; din 
rceastă cauză, nu poa
te intra in drepturi, 
în plus, deși copilul a 
urmat ucenicia la lo
cul de muncă pentru 
a se califica in mese
ria de strungar, el nu 
a fost convocat In nici 
o sesiune de instruire 
teoretică la Școala pro
fesională pentru ma
teriale de construcții 
din Iași, unde ucenicii 
clin zonă sint școlari
zați.

Iată ce ne răspunde 
IFET Suceava. sub- 
semnătura directoru
lui Vasile Sava : 
„într-adevăr. numitul 
Bodnar Adrian a fost 
admis ca ucenic strun
gar pentru IFET Cim- 
pulung Moldova, în iu
lie 1973. Actele au fost 
depuse la Grupul șco
lar de industrializare 
a lemnului Suceava, 
după care, cu adre

sa nr. 2 277/9 Iu
lie 1973, dosarul sus- 
numitului. împreună 
cu alte dosare, a fost 
înaintat la Școala pro
fesională pentru ma
teriale de construcții- 
Iași". Se arată apoi 
că, în legătură cu a- 
ceasta. s-au cerut re
lații. în anul trecut și 
in acest an. dar școala 
din Iași a răspuns 
„precum că nu a pri
mit dosarul sus-numi- 
tului". în concluzie, 
sîntem informați că ni 
se trimit copii de pe 
adresele respective.

Și cu asta — basta ! 
Lucrurile rămîn tot 
încurcate. în definitiv, 
dosarul cu pricina pu
tea fi reconstituit, iar 
ucenicul instruit, po
trivit legilor — prac
tic și teoretic. Dar 
pentru aceasta trebuia 
părăsită pista birocra
ției și pornit pe cea 
concretă, eficientă. 
Ceea ce. sperăm, se 
va face măcar acum.

Concis, la obiect
întreprinderea rețele 

electrice Craiova: Lip
sa de tensiune sem
nalată de C. Voicules- 
cu s-a datorat recon
strucției rețelei de 
joasă tensiune din sa
tul Zănoaga-Dolj, în 
prezent lucrarea s-a 
executat și rețeaua 
s-a pus sub tensiune. 
Urmează ca abonalii 
să fie racordați, eșa
lonat. la rețea, in ter
men de 2 săptămini.

Consiliu! popular a! 
județului Dolj : Biroul 
executiv al Consiliului 
popular al orașului 
Băilești a luat măsuri 
de a deschide drumuri 
de acces din str. Bo- 
lintineanu in str. Pan
duri și de aici in str. 
Carpați. (în acest fel. 
cei peste 400 de elevi 
ai școlii din localitate 
nu mai sint nevoiți să 
ocolească aproape 6 
km — n.n.). Totodată, 
curtea școlii a fost ex
tinsă.

întrebarea care se 
pune este dacă mai 
era nevoie de atita co
respondență. sesizări, 
decizii etc. pentru lua
rea acestor măsuri în 
vederea curmării si
tuației anormale ce 
datează de aoroape 
opt ani de zile ?
NecuSai ROȘCA

dactică experimentală și în atelierele 
productive proprii, precum și in alte 
unități de specialitate. La A.S.E. 
circa 1500 de studenți sint incluși 
în colectivele de cercetare ale cate
drelor. Se pot cita dintre contrac
tele măi importante : sistem integrat 
de proiectare — pregătirea fabrica
ției — comandă numerică în con
strucții, modele de prognoză a dez
voltării economico-sociale și tehnico- 
științifice și altele.

— Care este ponderea lucră
rilor executate de studenti pe 
bază de contracte, în raport cu

Buna dimi

Ia orele prînzu- 
așezare Boholt,

Duminică, pe 
lui, din mica 
cunoscută pentru apele sale mi
nerale. se lansa un apel pentru 
salvarea unei femei (muncitoa
rea țesătoare Silvia Bordeiân), 
căreia ii venise sorocul să 
nască. Circulația spre Boholt fu
sese întreruptă de șuvoaiele Mu
reșului și „Salvarea" nu mâl 
putea pătrunde. Un elicopter, 
sosit în grabă, a dus-o pe fe
meie la maternitatea din Deva. 
Nașterea a fost grea. Dar totul 
e bine cînd se termină cu bine. 
Si cind soarele dimineții i-a su- 
ris unei fetițe dolofane de peste 
patru kilograme. O cheamă 
Ana-Camelia. Bine ai venit, 
Ană ! Bună dimineața, viată I

„Citesc din

De mai multi ani, muncitorul 
Constantin Popescu din Drobeta 
Turnu-Severin a avut un acci
dent. în urma căruia și-a pier
dut vederea. A fost de citeva ori 
operat de către medicii spitalu
lui din localitate. Apoi, sub a- 
tenta supraveghere a acestora, a 
urmat un îndelung tratament, 
iar de curînd și-a recăpătat, ve
derea. „Acum, deși am ajuns la 
86 de ani. nu vă închipuiți ce 
mare bucurie am cină văd din 
nou oamenii și lumina zilei, cind 
pot să umblu singur și să citesc 
gazeta". Cu siguranță că va citi 
și aceste rinduri. cu gindul la 
cei care au vegheat ani și ani 
p'.nă au aprins o rază in bezna 
nopții...

magazie
Ploaia căzută în noaptea de 

6 spre 7 iulie s-a abătut șt pe 
la magazia de materiale a lotu
lui de. construcții apartinind în
treprinderii de construcții și re
parații. chimice din Tg. Mureș, 
amplasată in cartierul Someșeni 
din Cluj-Napoca. Pericol de i- 
nundatie. Apele creșteau văzînd 
cu ochii. A fost adus la fața lo
cului șeful de lot, I. Dumitrescu. 
Dar tocmai pe magaziner, omul 
cu cheile, ia-l de unde nu-i. în
trebat unde se află, șeful de lot 
a înălțat din umeri. Nu știa nici 
măcar unde locuiește. Pină a 
trecut pericolul, in locul maga
zinerului 
pompierii

riasi

9

a iulie.
de vară. în loc să sefrumoasă

afle la locurile lor de muncă, 
doi cetățeni pierd vremea pe să
lile tribunalului județean Vaslui. 
Cine sint cei doi ? Vasile Costeâ, 
de la stația „Meteor" din Ne
grești, și Costel Straub, de la 
direcția sanitară județeană. Pen
tru ce se află aici ? Pentru că 
nu și-au plătit de mai, multă 
vreme chiria cuvenită la aparta
mentele pe care le ocupă in blo
cul 30 din orașul Negrești. Pri
mul are o restanță de 1 462 
lei. iar al doilea, de 2 286 lei. De 
reținut că al doilea a mai fost 
chemat in fața instanței pentru 
aceeași culpă, cu vreo doi ani in 
urmă. $i. pină la urmă, tot și-a 
plătit chiria. Are omul „expe
riență".

ta în pom !
Ca de obicei, șoferul A. Kădar, 

de la una din carierele F.aeoșu- 
lui, judelui Brașov, și-a parcat 
autobasculanta 31—BV—2965 la 
locul convenit. Neavind altceva 
mai bun de făcut, incărcătorii 
Sandor Custura și Petru Deme
ter i-au tot dat roată autobascu
lantei, după care, „din curiozi
tate" — cum spunea unul din ei 
— s-au urcat în cabină. Cind pe 
rind, cind amindoi o dată, au in- 
ceput să umble ba la volan, ba 
la frină. La un moment dat, 
autobasculanta a început s-o ia 
Iq vale, din ce in ce mai repe
de, și nu s-a oprit decit intr-un... 
pom I Cei doi au fost internați 
in stare gravă la spital. Medicii 
ne asigură că vor scăpa teferi. 
Ceea ce nu înseamnă că vor scă
pa și de consecințele legale 
faptei lor nesăbuite.

Fără „cir-
al»

tă

— Studenții bucureșteni au 
început, ca și colegii lor din în
treaga tară, practica productivă 
prevăzută pentru perioada de 
vară. Consemnind debutul aces
tei importante activități univer
sitare, ce se poate spune des
pre obiectivele pe care și le pro
pune ea și, mal ales, despre mo
dalitățile concrete de realizare a 
lor ?

— Actuala ediție a practicii pro
ductive a studenților bucureșteni — 
ne-a spus tovarășul AUGUSTIN 
GÎRBEA, prim-secretar al comitetu
lui de partid al 
Ce'ntrultii univer
sitar București — 
se înscrie în mod 
fifesc in contex
tul acțiunii de in
tegrare organică 
a învățămintului 
cu cercetarea și 
producția. In con
secință, ne-am 
propus ca practi
ca de vară să re
prezinte etapa: de 
vîrf a anului uni
versitar de fructi
ficare cit mai efi
cientă a valențelor sale instructiv- 
educative. în deplin consens cu pro
gramele de integrare a învățămintului 
cu cercetarea și producția — sta
bilite. după minuțioase analize, pen
tru fiecare Institut Si facultate — În
treaga activitate pe care o vor des
fășura studenții in perioada de prac
tică din acest an va trebui să în
semne o cit mai completă Introduce
re a lor în specialitatea aleasă, să le 
Înlesnească, intr-o măsură mult mai 
mare decit oină acum, participarea 
nemijlocită — în funcție de speci
ficul facultăților — la efectuarea unei 
munci sociale utile.

— Eficienta practicii produc
tive. a tit sub raport instructiv- 
educativ. cit și suh rapori eco
nomic. depinde și de modalită
țile. de condițiile propriu-zise 
de desfășurare a ei...

— în această ordine de idei, as 
menționa mai țintii definirea precisă 
a profilului si conținutului practicii 
pentru fiecare categorie de student!.

gice, dispozitive experimentale pen
tru încercarea motoarelor cu ardere 
internă, vor produce piese din aliaje 
neferoase pentru I.O.R. și întreprin
derea de mecanică fină, vor proiec
ta și realiza dispozitive din elemen
te modulare, aparate de sudură pen
tru mase plastice. Studenții institu
tului de construcții vor lucra pe 
șantiere, realizînd Integral lucrările 
de zidărie a unor blocuri de locuințe 
sau întocmind proiecte pentru diverse 
obiective de investiții. Tot astfel, 
studenții facultății de fizică lucrează 
în atelierele și laboratoarele de mi- 
croproducție de pe platforma de la 
Măgurele, cei de Ia facultatea de 
matematică elaborează programe și 
algoritme de calcul privind modelarea 
proceselor electrnenergetice. analiza 
fiabilității metrologice, studenții sec
țiilor de geologie participă la activi
tățile de prospecțiuni, explorare și 
extracție in unitățile economice ale 

iar cei de la institutul 
agronomic vor lucra in regim de 
„studenți angajați" tn stațiunea di

volumul total de activitate din 
perioada de practică ?

— Una dintre caracteristicile prac
ticii productive din acest an o consti
tuie tocmai creșterea numărului stu
denților care participă, sub condu
cerea cadrelor didactice, la efectuarea 
unor ample cercetări pe bază de 
contracte. Participarea lor. alături de 
cadre didactice ele prestigiu, la reali
zarea temelor propuse va fi. in ade
văratul înțeles al cuvintului. o primă 
și temeinică „ucenicie" â specialiști
lor de miine. De asemenea, un număr 
important de studenți din diferite fa
cultăți au fost incluși în brigăzi 
mixte de cercetare care iși vor des
fășura activitatea in diferite județe 
ale tării, contribuind in' mod direct 
la munca de propagandă ideologică, 
științifică și cultural-educativă. Tot 
ca o mărturie a interesului cu care 
tineretul universitar înțelege să-și 
sporea-că contribuția la realizarea 
bunurilor materiale este și faptul că 
mai multe mii de studenți bucureș
teni au fost angajați in numeroase

unități economice, iar alții participă 
la importante acțiuni de muncă pa
triotică in diferite locuri din tară.

— Cum apreciafi colaborarea 
statornicită în privința desfășu
rării practicii studențești intre 
conducerile facultăților și comi
tetele de partid din unitățile in
dustriale unde lucrează stu
denții ?

— în sistemul nostru de Invăță- 
mînt practica productivă nu este o 
disciplină al cărei succes să fie asi
gurat exclusiv de la catedră. Desi
gur, și aici rolul cadrelor didactice 

care îndrumă stu
denții, al condu
cerilor de facul
tăți și institute 
de învătămînt, 
care trebuie să e- 
xecute un control 
permanent asu
pra modului cum 
se respectă pro
gramele stabilite, 
este extrem de 
important. Dar se 
înțelege că oricit 
de temeinice și de 
bine organizate ar 
fi îndrumarea și

controlul, ele nu pot cuprinde in per
manentă absolut toate locurile de 
practică și nu pot da răspuns la 
toate sihiățiile ivite in timpul aces
teia. De aceea, sînt convins că vom 
găsi Înțelegerea necesară din partea 
organizațiilor de partid din unitățile 
de practică productivă, cărora — in 
încheiere — dorim să le repetăm și 
pe această cale apelul de a ne spri
jini efectiv in această acțiune, inte- 
resindu-se îndeaproape de modul in 
care studenții sint ajutați să desfă
șoare o activitate cu adevărat utilă, 
în conformitate cu cerințele pregă
tirii lor profesionale. Printr-o con
lucrare strinsă. in spiritul înțelegerii 
depline a obligațiilor comune ce 
revin factorilor de răspundere din 
unitățile da invățămint și de practică, 
depistînd și inlăturind cu maximum 
rl? operativitate orice tendințe de 
formalism și superficialitate, sîntem 
siguri că perioada de practică din 
acest an iși va atinge obiectivele 
propuse.

Convorbire consemnată ds
Dumitru TIRCOB

— Rog onorata instanță 
aibă în vedere două lucruri ; 
întii. că. mi-am recunoscut fapta, 
și al doilea, că n-am săvîfșit-o 
pe trezie, ci la beție.

Așa s-a apărat la Judecătoria 
din Turda numitul Augustin 
Popa, cu domiciliul in aceeași 
localitate. Urcindu-se la volanul 
unei autodube, parcată pe stra
dă, a pornit ihtr-o plimbare de 
agrement, dar după vreo 10 ki
lometri. nemaitinîndu-l puterile, 
a abandonat-o. Văzî.nd că in
stanța nu înclină să-i retină, 
spre atenuare, circumstanțele, 
A. P. mai aduce una :

— Ca să vă convingeți că nu-s 
un terchea-berchea. puteți să 
întrebați și la locul meu de 
muncă.

— Unde lucrezi ?
— Păi. nu mai lucrez. M-ou 

dat afară Dacă nu mă dădeau, 
poate că n-aiunoeam aici.

A ajuns ..acolo", pentru un an 
și jumătate.

Rubrică redactată de
Pelre POPA 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

sfirr.it
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
INHCOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Republicii Afganistan, 
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Tovarășului PÂL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA
Dragă tovarășe Losonczi,
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte 

al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, vă adresez. în 
numele Consiliului de Stat și al meu personal, felicitări și urări de noi
■si

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

în ziua de 8 iulie a.c„ președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Nour Ahmad Etemadi, care și-a pre
zentat scrisorile prin care este acre
ditat ca ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Afganis
tan in țara noastră.

în cuvîntul rostit cu prilejul pre
zentării scrisorilor, ambasadorul 
Nour Ahmad Etemadi a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
cordial mesaj de salut din partea 
președintelui Republicii Afganistan, 
Mohammad Daoud.

„Poporul și guvernul Afganistanu
lui — a spus vorbitorul — admiră 
politica externă de pace a țării dum
neavoastră și contribuția sa pozitivă 
la pacea. înțelegerea și cooperarea 
internațională".

..Este o mare satisfacție — a spus 
ambasadorul Republicii Afganistan 
— faptul că relațiile de prietenie și 
bunăvoință reciprocă existente între 
cele două țări ale noastre sint nu nu
mai in interesul popoarelor noastre, 
că. de asemenea, servesc cauzei păcii 
și cooperării internaționale. Noi a- 
cordăm o înaltă apreciere acestor re
lații. Doresc ca, in viitor, legăturile

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit marți după-amiază pe 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Guineea la 
București, Ibrahim Camara.

Ambasadorul guineez a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj din partea președintelui Repu
blicii Guineea, Ahmed Sekou Toure, 
împreună cu un cordial și prietenesc 
salut.

Ambasadorul Republicii Guineea a 

de prietenie și cooperare rodnică 
dintre Afganistan și România să se 
dezvolte și, ca ambasador al Repu
blicii Afganistan in Republica Socia
listă România, am dorința sinceră și 
datoria de a contribui la întărirea și 
dezvoltarea în continuare a relațiilor 
și cooperării afgano-române".

A luat apoi cuvîntul președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Mulțumind 
pentru mesajul cordial ce i-a 
fost adresat, președintele Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rindul său, 
președintelui Republicii Afganistan, 
Mohammad Daoud, un călduros sa
lut și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire, de progres și prospe
ritate poporului afgan prieten.

„România — a spus președintele 
Nicolae Ceaușescu — promovează o 
politică externă activă, bazată pe 
principiile deplinei egalități in drep
turi. respectului suveranității și in
dependenței naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc. Pe baza acestor principii, 
România a promovat și promovează 
larg relațiile de colaborare cu toate 
țările lumii, fără deosebire de orin- 
duirea lor socială".

„în acest context, apreciez — a 

Ambasadorul Republicii Guineea
exprimat, totodată, din partea pre
ședintelui Ahmed Sekou Toure sen
timentele de profundă compasiune 
pentru inundațiile grave ce s-au a- 
bătut asupra României.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesajul transmis, 
pentru sentimentele de compasiune 
exprimate și a adresat, la rindul său, 
cele mai bune urări de sănătate și fe
ricire președintelui Ahmed Sekou 
Toure, iar poporului guineez prieten 

spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
că există largi posibilități de extin
dere și intensificare a relațiilor ro- 
mâno-afgane, pentru întărirea și dez
voltarea cooperării dintre țările 
noastre în domeniile politic, econo
mic, cultural, tehnico-științific și in 
alte domenii, in interesul popoarelor 
noastre, al cauzei păcii și colaborării 
în lume".

„România — a spus in continuare 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — va 
acționa cu toată hotărirea pentru 
dezvoltarea conlucrării dintre țările 
noastre și îmi exprim speranța că 
activitatea dumneavoastră ca amba
sador va marca un moment nou în 
dezvoltarea acestor relații de colabo
rare".

După primirea scrisorilor de acre
ditare, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a avut o convorbire cor
dială. prietenească, cu ambasadorul 
Republicii Afganistan, Nour Ahmad 
Etemadi.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convorbire 
au participat Constantin Stătescu. se
cretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat, și Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

noi succese in dezvoltarea sa econo
mică și socială.

în timpul convorbirii ce a avut loc 
cu acest prilej a fost exprimată do
rința reciprocă ca raporturile priete
nești și de colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Guineea să cunoască un curs mereu 
ascendent, in spiritul acordurilor și 
înțelegerilor convenite cu prilejul in- 
tîlnirilor și convorbirilor la cel mai 
înalt nivel romăno-guineeze.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu sincere regrete de ploile torențiale care au provocat se
rioase pagube țării dumneavoastră prin inundațiile ce s-au produs, în- 
greunînd activitățile industriale și agricole și aducînd mari calamități 
poporului român.

Inimile noastre sînt alături de dumneavoastră și de poporul dum
neavoastră. pentru că noi înșine am fost loviți de furtuni puternice și 
ploi torențiale, în urma cărora cetățeni liberieni și-au pierdut viața, iar 
proprietățile lor au suferit distrugeri.

în această perioadă de calamitate națională, vă transmit, în numele 
guvernului și poporului liberian, precum și în numele meu personal, re
gretele noastre cele mai profunde.

Cu sincere sentimente de înaltă considerație și stimă.

WILLIAM R. TOLBERT jr.
1 J

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Exprim Excelenței Voastre regretul și solidaritatea mea pentru gra
vele pagube prilejuite patriei dumneavoastră de revărsarea unor rîuri.

Cu salutări atente,
General

GUILLERMO RODRIGUEZ LARA
Președintele Republicii Ecuador

Vizita primului ministru al statului 
Trinidad-Tobago, Eric Williams

în continuarea vizitei oficiale de 
prietenie pe care o întreprinde in 
tara noastră, primul-ministru al sta
tului Trinidad-Tobago, Eric Eustace 
Williams, a vizitat, in cursul zilei de 
marți, unele obiective economice și 
social-culturale din Capitală.

Programul vizitei a cuprins între
prinderea de mașini agricole „Semă
nătoarea", Institutul politehnic Bucu
rești. Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România și Muzeul Sa
tului. Oaspetele a avut, astfel, 
posibilitatea să cunoască nemij
locit unele din realizările do- 
bîndite de oamenii muncii din ca
pitala României în domeniile indus
triei, invățămîntulul și culturii, să 
aprecieze preocuparea partidului și 
statului nostru pentru continua ridi
care a nivelului de trai material și 
spiritual al populației, pentru crearea 
unor condiții de viață tot mai bune 
întregului popor.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România in drum spre 
Republica Populară Ungară, folosesc acest prilej pentru a vă adresa 
dumneavoastră și poporului frate român salutări cordiale și urări de 
succese noi și mai mari în construirea socialismului, pentru o pace trai
nică, securitate și colaborare între popoare.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Pe parcursul vizitei, discuțiile pur
tate cu oficialitățile române care l-au 
însoțit, cu conducerile unităților vi
zitate. precum și examinarea unor 
aspecte concrete ale activității pe 
care acestea o desfășoară, au oferit 
oaspetelui prilejul de a remarca po
tențialul unor importante sectoare 
productive, științifice și culturale ro
mânești. posibilitățile României de 
colaborare și cooperare în diverse 
domenii.

Primul ministru Eric Eustace Wil
liams a felicitat colectivele unități
lor vizitate pentru realizările obținu
te. urîndu-le noi succese in activita
tea lor.

Oaspetele a fost însoțit, in această 
vizită, de Ion St. Ion, secretar ge
neral al guvernului, și Dănilă Pe- 
trache. ambasadorul României in Tri
nidad-Tobago.

(Agerpres)

Tovarășului GYORGY LAZ AR
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare, vă rog să primiți, 
in numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, 
felicitări cordiale și cele mai bune urări.

MANEA MĂNESCU
' Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc. în numele meu și al familiilor victimelor, pentru me
sajul de compasiune în legătură cu catastrofa feroviară de lingă Mtin- 
chen.

Telegrama dumneavoastră reprezintă pentru mine o nouă expresie a 
legăturilor existente intre popoarele și guvernele noastre.

HELMUT SCHMIDT
Cancelar federal

al Republicii Federale Germania

Vizitele delegației parlamentare Cronica zilei
îiichgierea vizitei președintelui Partidului 

Socialist — EDEK — din Cipru
austriece

*

Marți după-amiază. tovarășul 
Gheorghe Pană, președintele Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, s-a întilnit 
cu Anton Benya, președintele Consi
liului National al Austriei, președin
tele Uniunii Sindicatelor din Aus
tria, care face o vizită in țara noas
tră.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației parlamentare austriece, 
ambasadorul acestei țări la București 
a oferit o recepție.

Au participat Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Comeliu Mănescu. președintele Co
misiei pentru politică externă și coo
perare economică internațională, pre

Convorbiri economice româno-britanice
Marți după-amiază. viceprim-ml- 

nistrul guvernului, Gheorghe Oprea, 
a primit o delegație a firmei brita
nice „Rolls Royce", formată din De
nis Spotswood, vicepreședinte al 
firmei, Stanley Hocker, director teh
nic, și alți colaboratori ai firmei.

Cu acest prilej au fost abordate 
aspecte ale cooperării dintre firma 
„Rolls Royce" și întreprinderi din 

ședintele Grupului român din Uniu
nea Interparlamentară, și alți pre
ședinți de comisii ale M.A.N., Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

★
în cursul dimineții, membrii dele

gației parlamentare austriece au 
avut o întrevedere la Consiliul popu
lar al județului Prahova cu Ion Ca- 
trinescu, președintele comitetului 
executiv al consiliului popular jude
țean, deputat în M.A.N., și cu alți 
membri ai consiliului. în continuare, 
oaspeții au vizitat întreprinderea de 
utilai petrolier „1 Mai"-Ploiești și 
Combinatul petrochimic de la Brazi.

(Agerpres)

România în domeniul motoarelor și 
alte probleme de interes comun.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
luat parte loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini 
grele, Vasile Pungan. consilier al 
președintelui Republicii Socialiste 
România, și Bogdan Butoi, adjunct 
al ministrului industriei construc
țiilor de mașini grele.

BULETIN METEO-RUTIER

Tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., s-a 
întilnit. marți după-amiază. cu se
natorul Arthur Thomas Gietzelt, 
membru al Comitetului Executiv al 
Partidului Laburist Australian, care 
se află în țara noastră, la invitația 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat intr-o 
ambianță cordială, prietenească.

* • /
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Giosan. a adresat o te
legramă de felicitare tovarășului An
tal Apro, președintele Adunării de 
Stat a Republicii Populare Ungare, 
cu prilejul realegerii sale în această 
funcție.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului a- 
facerilor externe al Republicii Mal- 
gașe, dr. Remi Tiandraza, pentru fe
licitările adresate cu prilejul desem
nării sale în această funcție.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat tovarășului 
Frigyes Puja o telegramă de felici
tare cu prilejul realegerii sale în 

funcția de ministru al afacerilor ex
terne al Republicii Populare Ungare.

★
Marți dimineață, tovarășul Gheor

ghe Petrescu, vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R., a primit 
delegația Confederației Sindicatelor 
Creștine din Belgia. condusă de 
Francois Sabie. secretar național, 
care, la invitația U.G.S.R.. intre- 
prinde o vizită în țara noastră. La 
primire a participat tovarășa Larisa 
Munteanu, secretar al C.C. al 
U.G.S.R.

Cu acest prilej. într-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere reciprocă, 
a avut loc un schimb de păreri cu 
privire la activitatea celor două or
ganizații. precum și in legătură cu 
perspectivele dezvoltării relațiilor re
ciproce.

★
Cu prilejul celei de-a 54-a aniver

sări a victoriei Revoluției populare 
mongole, Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, in 
colaborare cu Asociația de prietenie 
româno-mongolă, a organizat, marți, 
în Capitală, o seară culturală. Au 
participat Constantin Manolescu, 
președintele Asociației de prietenie 
româno-mongolâ. loan Botar. secre
tar general al LR.R.C.S., reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne și Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, un numeros pu
blic. Au luat parte Giambyn Niamaa, 
ambasadorul R.P. Mongole la Bucu
rești. și membri ai ambasadei. Cu 
acest prilej, scriitoarea Anda Boldur 
a împărtășit asistentei impresii de 
călătorie din R.P. Mongolă, după 
care au fost prezentate filme docu
mentare mongole.

Mărfi dimineață a sosit în Capita
lă o delegație a filialei letone a A- 
sociației de prietenie sovieto-româ- 
nă. condusă de R.G. Salputra, prim- 
adjunct al ministrului comerțului din 
R.S.S. Letonă, membru al conduce
rii Asociației letone, care. Ia invita
ția Consiliului General A.R.L.U.S.. va 
face o vizită in țara noastră.

La aeroportul Otopeni. oaspeții au 
fost intimpinafi de Radu Abagiu, 
adjunct al ministrului comerțului in
terior. de membri și activiști ai Con
siliului General A.R.L.U.S. Au fost 
prezenti membri ai Ambasadei 
U.R.S.S. la București.

★
O interesantă expoziție de cusă

turi bucovinene a fost deschisă re
cent in incinta Muzeului culturii 
lemnului din Cîmpulung Moldove
nesc. Colecționate pe parcursul a 22 
de ani de către învățătoarea Virginia 
Popescu din localitatea Fundu-Mol- 
dovei, modelele prezentate aici, unele 
cu o vechime de peste 300 de ani, 
oferă o imagine asupra bogăției cro
matice a broderiilor tradiționale ce 
împodobesc frumoasele costume 
populare și obiectele de zestre din 
această parte a Țării de Sus.

★
Muzeul de științe naturale din Do- 

rohoi a făcut o importantă achiziție : 
este vorba de colecția entomologică a 
profesorului universitar dr. Orest 
Marcu, care cuprinde circa 200 000 
exemplare de insecte in 2 000 de spe
cii, adunate de-a lungul a patru de
cenii de activitate științifică. Colecția 
este însoțită și de o bibliotecă do
cumentară de specialitate, care re
unește, între altele, și cele 150 de 
lucrări ale autorului.

(Agerpres)

Marți a părăsit Capitala Vassos 
Lissarides, președintele Partidului 
Socialist — EDEK — din Cipru, care, 
intre 3 și 8 iulie, a făcut o vizită 
in țara noastră, la invitația Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

CASE-MUZEU
Păstrarea și valorificarea bo

gatului material etnografic, aflat 
in localitățile rurale din județul 
Vrancea, preocupă factorii cul
turali locali. în prezent, in ju
deț sint organizate nouă case- 
muzeu in comunele Paltin, Co- 
tești, Soveja, Străoane și altele. 
Pină la sfirșitul acestui an se 
vor mai înființa Încă 19 case- 
muzeu. (Dan Drăgulescu).

TABĂRA TALENTELOR
Elevi de liceu, ciștigători ai 

unor concursuri de poezie și 
proză, precum și profesori de 
limbă și literatură română din 
diferite județe ale tării s-au in- 
tilnit la Botoșani, în cadrul unei 
tabere naționale care va funcțio
na timp de două săptămini. în 
vederea stimulării și orientării 
preocupărilor artistice ale ele
vilor, programul taberei cuprin
de numeroase acțiuni cu carac

oaspetele a fost salutat de Eugen 
Jebeleanu. vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste. Nicolae Guină. membru al 
Consiliului Național, și de alte per
soane oficiale.

(Agerpres)

ter educativ, de informare și 
schimb de experiență, vizite la 
locurile legate de numele unor 
mari personalități ale culturii 
noastre naționale. Iată citeva 
din acestea : un pelerinaj la 
Ipotești, unde elevii vor susține 
un recital din creația proprie 
intitulat „Flori de tei pentru 
poeți", vizite la casele memoria
le „Nicolae Iorga", „George 
Enescu" și „Ion Pillat". întilniri 
cu scriitori de pe meleagurile 
botoșănene, discuții despre acti
vitatea revistelor școlare, vizi
tarea unor unități industriale 
etc. (E. Nazarie).

„HORA" ÎN TURNEU
A plecat în Franța ansam

blul artistic ..Hora" al Comitetu
lui județean de cultură și educa
ție socialistă Suceava, care va 
reprezenta țara noastră la cea 
de-a 50-a ediție a Festivalului 
internațional de folclor de la 
Marsilia. (Gheorghe Parascan).

Prognoza meteorologică
în cursul zilei de marți au căzut 

ploi sub formă de averse in Moldo
va, în Carpații Meridionali, în alte 
zone de munte și cu totul Izolat in 
Celelalte regiuni.

Cele mai mari cantități de apă că
zute au fost de 19 1/mp la Sinaia, 
17 1/mp la Birlad, 15 1/mp la Dorohoi, 
11 1/mp la Rarău, iar in restul re
giunilor au căzut precipitații între 
0 și 3 1/mp.

La ora 18 mai ploua la Budești, 
în județul Ilfov, la Grivița, în apro
piere de Slobozia, la Avrămeni, în 
nordul Moldovei și la Dej.

Din datele Comisiei centrale de 
apărare împotriva inundațiilor re
zultă că in seara zilei de 8 iulie pe 
Mureș culminația viiturii a trecut de 
Arad, unde apele au început să sca
dă, fiind insă peste cota de inun
dație cu 20.3 cm. Nivelurile riului se 
mai mențin peste cotele de re
vărsare de la Alba Iulia pină la 
frontieră. Pe Ialomița apele au cres
cut ușor, la Slobozia fiind peste co
tele de inundație cu 69 cm. Oltul e

Situația hidrologică și
în cursul zilei de ieri, debitul Du

nării a înregistrat creșteri incepind 
chiar de la intrarea în tară. Nivelul 
apei s-a situat peste cotele de inun
dații la : Corabia (+ 38 cm), Tr. Mă
gurele (+ 15 cm). Zimnicea (+ 53 
cm), Giurgiu (+ 3 cm), Oltenița 
(+16 cm) șl Hirșova (+61 cm). Cote
le de atenție au fost depășite la : 
Calafat (+ 2 cm), Bistreț (+ 11 cm), 
Bechet (+ 36 cm), Călărași (+ 27 cm), 
Cernavodă (+ 60 cm). Isaccea (+ 66 
cm) și Tulcea (+ 37 cm).

Pentru astăzi, miercuri 9 iulie, 
s-au prognozat creșteri ale debitului

115 000 de tone 
peste

Siderurgiștii, alături de toti oame
nii muncii, au hotărit să-și înzeceas
că eforturile in vederea sporirii, in 
continuare, a producției. De la în
ceputul anului, ei au elaborat. pes*e 
sarcinile planului la zi. mai mult de 
115 000 tone de fontă și oțel. Sporul 
producției de metal are la bază în 
principal asigurarea funcționării, la 
parametri superiori, a agregatelor șl 

în scădere generală pe tot cursul, 
răminind însă peste cotele de friun- 
dațle de la Feldioara la Cîineni cu 
10—30 cm, de la Rm. Vilcea la Dră- 
gășani cu 12—30 cm și la Stoenești 
cu 32 cm. Scad, de asemenea, și 
apele Argeșului, menținîndu-se la 
Budești cu 28 cm peste cota de 
inundație. Nivelurile apelor Dîmbo
viței, Prahovei și Vedei nu mai 
prezintă pericol de revărsare.

în următoarele 24 de ore vremea 
va continua să se amelioreze și în 
jumătatea de est a țării, unde cerul 
va mai prezenta unele înnorări și pe 
alocuri se vor mai semnala averse și 
descărcări electrice. în celelalte re
giuni cerul va fi variabil, iar aver
sele vor fi cu totul izolate. Tempe
raturile maxime vor fi cuprinse intre 
22 și 30 grade, izolat mai ridicate.

La București, vremea va fi căldu
roasă, favorabilă însă averselor de 
ploaie în cursul după-amiezii. Tem
peraturile maxime vor fi cuprinse 
între 28 și 30 grade.

cotele Dunării
Dunării pe tot sectorul românesc. în 
sectorul amonte de Baziaș. de pildă, 
debitul va fi de 9 900 mc pe sec.

Nivelul apei se va situa peste co
tele de inundație la : Corabia (+ 45 
cm), Tr. Măgurele (+ 22 cm), Zimni
cea (+ 60 cm), Giurgiu (+ 12 cm), 
Oltenița (+ 30 cm), Hirșova (+ 76 
cm) și peste cotele de atenție la : 
Calafat (+ 12 cm), Bistreț (+ 20 cm), 
Bechet (+ 42 cm), Călărași (+ 40 cm), 
Cernavodă (+70 cm). Brăila (+3 
cm), Isaccea (+ 73 cm), Tulcea (+ 42 
cm).

de fontă și oțel 
plan

instalațiilor de topire, elaborare, tur
nare și prelucrare a metalului. La 
Combinatul siderurgic din Reșița, de 
unde a pornit in acest an chemarea 
la întrecere a siderurgiștilor. au fost 
elaborate suplimentar cantități de 
metal care depășesc substanțial an
gajamentul asumat pe Întregul an. 
(Agerpres).

Starea drumurilor 
si a căilor ferate
Ministerul Transporturilor și Tele

comunicațiilor informează că, de la 
Începutul perioadei de inundații, au 
fost redate circulației 28 linii ferate 
și 34 drumuri naționale. în cursul 
dimineții de 8 iulie s-a redeschis 
traficul feroviar pe linia Mintia-Ilia- 
Cimpul Surduc, urmînd ca în foarte 
scurt timp să fie repusă in exploa
tare întreaga magistrală pină la A- 
rad. De asemenea, a fost admis ac
cesul autovehiculelor pe drumurile 
Pitești—Rm. Vilcea—Sibiu și Brașov— 
Rupea. Se lucrează intens pentru ri
dicarea în timp cit mai scurt a res
tricțiilor totale de circulație pină la 
Sighișoara.

La ora actuală sînt avariate 9 dru
muri naționale pe care se lucrează 
intens pentru reintegrarea lor cit 
mai grabnică în traficul interurban. 
Au mai rămas inundate 5 șosele na
ționale.

în privința traficului auto inter
urban de călători se menționează că 
sînt suspendate traseele pentru că
lători de la Cimpeni și Sebeș spre 
Blandiana și Daia ; de la Aiud spre 
Tîrgu-Mureș și Cimpeni : de la Alba 
Iulia spre Blaj, Aiud, Vințul de Jos, 
Mihalț și Mediaș.

în sectorul de telecomunicații se 
lucrează. în continuare, cu forțe spo
rite la consolidarea și refacerea de
finitivă a traseelor deteriorate.

(Agerpres)

In fabricație, noi sortimente de țevi
La întreprinderea „Republi

ca" din Capitală au fost asimi
late de curind noi tipuri de 
țevi cu caracteristici tehnice 
îmbunătățite, solicitate de cele 
mai diverse sectoare ale econo
miei naționale. Astfel, după ce 
cu citeva luni in urmă au rea
lizat primele tipuri de țevi din 
oțel carbon rezistente la coro
ziune și la temperaturi de mi
nus 50 grade C. specialiștii în
treprinderii au introdus în fa
bricația curentă noi sortimente, 
capabile să lucreze la tempera

Satul de vacanță 
Constanța

Pe litoral, la marginea cartie
rului Tomis-Nord al orașului 
Constanța, in perimetrul dintre 
stațiunea Mamaia șl Lacul Tăbă- 
căriei, se află imul dintre cele 
mai frumoase complexe turisti
ce ale cooperației de consum : 
Satul de vacanță Constanta, al
cătuit din 25 de unități de ali
mentație publică ridicate în sti
lul gospodăriilor țărănești din 
diferite zone ale tării. Iată și 
numele citorva dintre aceste 
unități : Casa Argeșeană, Casa 
Bihoreană, Hanul Pietroasele 
(Buzău) Casa Feleacul (Cluj), 
Casa Dobrogeană, Case Doljea- 
nă, Casa din Harghita. Casa Ia- 
lomițeană, Casa Oltului. Hanul 
Prahova. Popasul Mărginimii- 
Sibiu, Casa Suceveană, Casa Te- 
leormăneană, Ana Lugojana- 
(Timiș). Oaspeții Satului de va- 
canță-Constanța găsesc aici gus
toase mincăruri tradiționale pre
gătite de meșteri bucătari din 
diferite județe ale țării. în une
le din aceste case, turiștii găsesc 
și camere de Închiriat. De la ex
pozițiile de artizanat cu vînza- 
re ale Satului de vacanță-Con- 
stanța pot fi cumpărate diferite 
obiecte.
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ACTUALITATEA LA FOTBAL
• FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" - SÎMBĂTĂ, 12 IULIE
• ECHIPELE NOASTRE ÎN NOUA EDIȚIE A CUPELOR

EUROPENE
Finala „Cupei României" la fotbal, 

In care se intîlnesc echipele Rapid 
București și Universitatea Craiova, 
va avea loc sîmbătă, 12 iulie, cu în
cepere de la ora 20, pe stadionul „23 
August" din Capitală.

• Federația de fotbal anunță că 
jocurile ultimei etape a campionatului 
cat. B. precum și întîlnirile de baraj 
pentru promovarea în categoria C se 
dispută duminică 13 iulie de la ora 
17.30. De asemenea, duminica aceas
ta tot de la ora 17.30 au loc primele 
jocuri ale „Cupei de vară" la fotbal.

★
• Ieri s-a efectuat la Ziirich trage

rea la sorți a meciurilor din- primul 
tur al cupelor europene de fotbal edi
ția 1975—1976. în „Cupa campionilor 
europeni", echipa Dinamo București 
va intilni cunoscuta formație Real 
Madrid, primul joc urmînd să se dis
pute in capitala Spaniei.

în „Cupa cupelor", ciștigătoarea 
„Cupei României" (Universitatea 
Craiova sau Rapid București) va juca, 
de asemenea, primul meci în depla
sare. cu formația Anderlecht Bru
xelles.

turi ce ating minus 100 grade C. 
De asemenea, a fost extinsă 
gama produselor tubulare pen
tru industria petrolului, In pre
zent fiind asimilate țevi din 
oțel aliat utilizate la lucrările 
In medii sulfuroase. Se esti
mează că prin înnoirea și mo
dernizarea producției, pină la 
sfirșitul acestui an, vor fi eco
nomisite peste 243 milioane lei 
valută, prin eliminarea impor
tului unor produse tubulare 
speciale.

VOLEI : „Trofeul Tomls”
Competiția internațională femirpnă 

de volei „Trofeul Tomis" a continuat 
marți la Constanta. Echipa României 
a invins cu scorul de 3—0 (15—12,
15—7. 15—6) reprezentativa Iugosla
viei. iar Polonia a întrecut cu 3—1 
(15—3. 12—15, 15—9, 16—14) selec
ționata Ungariei.

Astăzi au loc următoarele meciuri : 
România — R.D. Germană. Cehoslo
vacia — Iugoslavia și Ungaria — 
România (tineret).

La Phenian s-a disputat intilnirea 
internaționala amicală de volei din
tre selecționatele masculina ala

Echipa A.S.A. Tg. Mureș, angaja
tă în „Cupa U.E.F.A." va intilni (pri
mul joc pe teren propriu) formația 
Dynamo Dresda (R.D. Germană). Al 
doilea club românesc participant la 
„Cupa U.E.F.A." va juca în compa
nia valoroasei echipe iugoslave 
„Steaua roșie" Belgrad. Primul joc 
se va disputa pe terenul echipei ro
mânești. Conform regulamentului, 
meciurile din primul tur al compe
tițiilor continentale de fotbal se vor 
disputa la 17 septembrie și 1 octom
brie.

HALTERE : Juniorul roman 
I. Buta — medalie de bronz 

la „mondiale"
Campionatele mondiale de haltere 

pentru juniori au continuat la Mar
silia cu întrecerile de la categoria 
pană. Sportivul român Ion Buta s-a 
clasat pe locul trei, cucerind medalia 
de bronz, cu un total de 230 kg — 
nou record national de juniori. La 
stilul „smuls", Ion Buta a ocupat 
locul patru, cu 100 kg, iar la „arun
cat" s-a situat pe locul trei, cu 130 Kg.

ÎN CITEVA RÎNDURI
R. P. D. Coreene și Bulgariei. Gaz
dele au obținut victoria cu scorul de 
3—0 (15—4, 15—4, 15—2).

BOX : Turneul de la 
Budapesta

La Budapesta s-au încheiat fina
lele turneului internațional organi
zat cu prilejul semicentenarului bo
xului maghiar. Un frumos succes a 
repurtat pugilistul român Pavel Ne- 
delcea, clasat pe primul loc la cate
goria pană. El l-a invins la puncte 
in finală pe maghiarul Covaci. Ne- 
delcea a fost declarat cel mai tehnic 
boxer al competiției din rindul par- 
ticipantilor de peste hotare. Un alt

Duel pasionant 

în campionatul 

pentatîoniștihr
Colegi de club la Olimpia-Con- 

strucțorul. Dumitru Spirlea și Con
stantin Călina s-au distins la cam
pionatul național desfășurat săptâmi- 
na trecută în Capitală. După ce con
dusese net, prin ciștigarea primelor 
trei probe. Călina nu a mai putut re
zista revenirii puternice a lui Spirlea 
care, in proba de natatie, a redus la 
jumătate handicapul ce-1 separa de 
lider, pentru ca in ultima zi. in proba 
de cros, să se claseze din nou înain
tea acestuia și astfel să treacă in 
fruntea clasamentului. Celor doi 
sportivi fruntași și clubului lor (care, 
de altfel, se evidențiază prin calita
tea activității la pentatlon modern) lt 
se cuvin felicitări, mai cu seamă că, 
in ultimii ani, intr-o adevărată luptă 
contracronometru, ei caută să-și îm
bunătățească permanent performan
tele la fiecare din dificilele probe ce 
compun pentatlonul modern (călăria, 
scrima, tirul, natația, crosul).

Ar fi bine dacă, paralel cu preocu
parea pentru performanțele pentatlo- 
niștilor fruntași, federația de specia
litate s-ar îngriji și de lărgirea ariei 
de practicare a acestui sport olimpic. 
Căci, la campionatele naționale din 
acest an, au concurat doar 13 spor
tivi reprezentind... patru cluburi 1 

boxer român. Al. Dobăeșu, a ocupat 
locul doi la categoria cocoș. La acest 
turneu au evoluat boxeri din 7 țări : 
Grecia, Bulgaria, Cehoslovacia. Iugo
slavia, Italia. România și Ungaria.

CICLISM : „Turul Franței"
Turul ciclist al Franței a continuat 

marți cu desfășurarea etapei a 11-a 
pe ruta Pau-St. Lary (160 km). în 
această etapă cu profil muntos a ter
minat victorios olandezul Joop Zce- 
temelk, cronometrat in 5 h 27’18''. în 
clasamentul general conduce Eddy 
Merckx, urmat la 1'31" de Barnard 
Thevenet și la 3'53” de olandezul 
Zoetemelk.
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argentbna : Greva generală
a fost suspendată

Guvernul a satisfăcut revendicările sindicatelor

LISABONA

Adunarea Generală a Mișcării Forțelor Armate
7 5»

acțiune politicădezbate planul de
BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — 

Greva generală de 48 de ore, declan
șată luni în Argentina, a fost suspen
dată. in cursul după-amiezii de 
marți, ca urmare a hotărîrii guver
nului condus de președintele Maria 

Martinez de Peron, de a sa
in totalitate revendicările for
do Confederația Generală a 
(C.G.T.) și centrala sindicală 

organizații". Revendicările vi-

Estela 
tisface 
mulate 
Muncii 
„62 de 
zau, în primul rînd, o considerabilă 
sporire a salariilor muncitorilor și 
adoptarea unor măsuri de însănăto
șire a situației economice a țării.

Hotărirea de suspendare a grevei 
generale a fost luată in cadrul șe
dinței de două ore a C.C. al C.G.T., 
convocată după seria de contacte și 
ședințe de lucru ale guvernului, con
ducerilor centralelor sindicale din ța
ră și ale altor foruri ale vieții poli
tice argentinene.

Anterior, președintele 
Maria 
condus, 
urgență 
care au 
mandantul-șef al forțelor armate te
restre. Alberto Numa Laplane, și pre
ședintele Camerei Deputaților. vice
președinte al Partidului Justițialist, 
de guvernămint, Râul Lastiri. Cu a-

Argentinei, 
Estela Martinez de Peron, a 
în acest scop, o reuniune de 
a cabinetului demisionar la 
luat parte, de asemenea, co-

ORIENTUL APROPIAT
f

® Convorbiri siriano-saudite ® întilnire, la Bonn, a secretarului
Departamentului de Stat al S.U.A. și a premierului israeiian

@ întrevedere egipteano-japoneză
RIAD 8 (Agerpres). — Abdel Halim 

Khaddam, vicepremier și ministrul 
afacerilor externe al Siriei, aflat în- 
tr-o vizită la Riad, a fost primit, 
marți, de regele Khalid al Arabiei 
Saudite. în cadrul convorbirilor au 
fost evocate relațiile bilaterale, si
tuația din Orientul Apropiat. pro
bleme referitoare la apropiata con
ferință a miniștrilor de externe din 
țările islamice. Vicepremierul sirian 
a înmînat regelui Khalid al Arabiei 
Saudite un mesaj din partea preșe
dintelui Republicii Arabe Siriene. 
Hafez El Assad.

TEL AVIV 8 (Agerpres). 
mul ministru al Israelului. Yitzhak 
Rabin, și secretarul Departamentu
lui de Stat al S.U.A., Henry Kissin
ger. se vor întilni. simbătă. la Bonn, 
pentru a examina diverse aspecte 
legate de continuarea procesului de 
normalizare a situației în Orientul 
Apropiat — s-a anunțat la Tel Aviv, 
relatează agenția Reuter. Vor fi tre
cute în revistă diferite probleme re
feritoare la realizarea unui nou 
acord interimar de dezangajare 
forțelor israeliano-egiptene in zona 
Sinai — relevă agenția amintită.

a

CAIRO 8 (Agerpres). — Ministrul 
egiptean al afacerilor externe, Is
mail Fahmy, a avut o întrevedere 
cu Sebon Hatana. ministru adjunct 
al afacerilor externe al Japoniei, 
aflat într-o vizită oficială la Cairo. 
Convorbirile au fost orientate spre

Guvernul cipriot a hotărît 
să participe la viitoarea fază 
a negocierilor intercomunitarc

NICOSIA 8 (Agerpres). — Guver
nul cipriot este gata să participe la 
viitoarea fază a negocierilor inter- 
comunitare în problema Ciprului, 
prevăzută în principiu să aibă loc 
la Viena la 24 iulie — a anunțat, la 
Nicosia, un purtător oficial de cu- 
vînt. El a menționat că secretarul 
general al O.N.U.. Kurt Waldheim, 
urmează să fie informat asupra a- 
cestei hotăriri. prin intermediul re
prezentantului permanent al 
în Cipru.

Hotărîrea guvernului de Ia 
sia privind participarea părții 
te grecești la convorbirile intercomu- 
nitare de la Viena a fost 
luni seara. în cursul unei 
Ia care 
netului, 
cum și 
Camerei 
nea s-a 
președintelui Makarios.

O.N.U.
Nico- 

cîprio-
adoptată 
reuniuni 

au participat membrii cabi- 
ai Consiliului Național, pre- 
deputații ciprioți greci ai 

Reprezentanților. Reuniu- 
desfășurat sub conducerea

în perspectiva apropiatei vizite a cancelarului federal al Austriei, 
Bruno Kreisky, in România, problemele dezvoltării relațiilor prietenești 
româno-austriece se află in atenția cercurilor politice, economice și 
culturale din capitala vieneză. Exponenți de vază ai acestor cercuri, in 
declarații făcute reprezentanților presei române, au ținut să-și exprime 
satisfacția pentru cursul ascendent al colaborării dintre cele două țări, 
concomitent cu aprecieri elogioase la adresa României.

— Am putea aprecia modul în care 
e dezvoltă relațiile dintre Austria și 

România — ne-a declarat ministrul 
.'.facerilor externe, ERICH BIELKA- 
KARLTREU — ca un exemplu de 
colaborare rodnică între țări cu o- 
rînduiri sociale diferite. Mi se pare 
semnificativ pentru modul pozitiv in 
care evoluează aceste relații faptul 
că în cursul ultimilor ani au avut 
ioc frecvente contacte și întilniri la 
cele mai diferite niveluri și pe cele 
mai diverse planuri intre factorii de 
răspundere din cele două , țări — de o 
excepțională însemnătate, prin per
spectivele pe care le-au deschis, do- 
vedindu-se întilnirile și convorbirile 
dintre președinții Austriei și Româ
niei. Colaborarea noastră este foarte 
bună și în cadrul diferitelor orga
nisme internaționale, inclusiv în ca
drul Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, unde Austria 
și România s-au aflat de multe ori 
pe poziții identice sau foarte a- 
propiate, exprimînd aceeași dorință 
de a contribui la destindere, la în
tărirea 
nent și 
succes 
țiplele 
plan — 
schimburi 
cind o prețioasă contribuție la mai 
buna cunoaștere reciprocă și apro
pierea dintre popoarele noastre. Sint 
încredințat că noile convorbiri la ni
vel înalt pe care le va prilejui vizi
ta cancelarului Bruno Kreisky în 
România vor da un și mai puternic 
impuls relațiilor de prietenie și co
laborare dintre țările noastre.

păcii și securității pe conti- 
în lume. Se dezvoltă cu 

colaborarea culturală, mul- 
acțiuni organizate pe acest 
expoziții, spectacole teatrale, 

de- studenți etc. — adu-

— Este îmbucurător • să constatăm 
progresele continue pe care le-au 
înregistrat relațiile dintre Austria și 
România în ultimii ani. ne-a decla
rat la rîndul său IOSIF STARIBA- 
CHER, ministrul federal al comerțu
lui, meseriilor și industriei. Referin- 
du-mă la relațiile economice, aș dori 
să relev creșterea schimburilor co- 

cest prilej s-a hotărit ca miniștrii de- 
misionari să-și continue activitatea 
pînă la adoptarea unei soluții defini
tive globale asupra situației.

Râul Lastiri s-a întreținut anterior 
cu liderii C.G.T. și centralei .,62 de 
organizații", precum și cu lideri ai 
coaliției de guvernămint Frejuli. 
Partidele neperoniste ale coaliției, cu 
excepția Mișcării pentru Integrare și 
Dezvoltare (M.I.D.), condusă de Ar
turo Frondizzi, au dat publicității) cu 
acest prilej, un comunicat oficial, re- 
levind că „demisia cabinetului de 
miniștri deschide o nouă perspectivă 
soluționării situației din țară".

La Buenos Aires au continuat, de 
asemenea, reuniunile conducerilor al
tor centrale sindicale. în acest con
text. Mișcarea Națională Intersindi- 
cală — formată din asociații sindi
cale de stingă — și-a manifestat 
sprijinul față de greva generală și 
revendicările politico-economice for
mulate de Confederația Generală a 
Muncii și centrala „62 de organiza
ții", solicitind, între altele, constitui
rea unui guvern „de unitate națio
nală".

Au avut, de asemenea, consultări 
comandanții-șefi ai trupelor de uscat, 
marinei și aviației.

examinarea evoluției situației din 
Orientul Apropiat și a altor proble
me internaționale actuale — infor
mează agenția M.E.N. Cei doi inter
locutori au analizat, totodată, mijloa
cele și căile de promovare a rela
țiilor bilaterale.

culoare din Rhodesia, 
făcut cunoscut că nu 
convorbiri asupra vii-

Liderii Consiliului Națio
nal StriCU» (A.N.C.) din Rhode
sia, aflați în capitala Tanzaniei, au 
analizat căile de cooperare pentru a- 
doptarea unei poziții comune a popu
lației de 
A.N.C. a 
va angaja 
torului constituțional al Rhodesiei, 
atît timp cit premierul Ian Smith nu 
va consimți ca acestea să se desfă
șoare in afara granițelor Rhodesiei. 
S-a anunțat, totodată, formarea unui 
comitet central de urgență al A.N.C.

Preșeâintele Ford și-a a- 
nmtai candidatura Ia obtine- 
rea învestiturii Partidului Republi
can, în vederea alegerilor preziden
țiale din 1976. în alocuțiunea rostită 
cu acest prilej marți,, el a subliniat 
că își va desfășura campania elec
torală de o asemenea manieră incit 
datoria sa esențială de președinte să 
nu aibă de suferit.

LîS au încePu*- convor
birile dintre ministrul afacerilor ex
terne al R. D. Germane. Oskar 
Fischer, și omologul său norvegian, 
Knut Frydenlund, aflat într-o vizi
tă oficială in R.D.G. Cei doi miniștri 
și-au exprimat satisfacția în legă
tură cu evoluția pozitivă a relații
lor dintre R.D.G. și Norvegia. Fry
denlund a fost primit de președin
tele Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane. Willi Stoph.

Noul secretar general al 
o,sx, Alejandro Orfila, fost am
basador al Argentinei în S.U.A., și-a 
preluat oficial funcția, în cadrul u- 
nei ceremonii desfășurate la Washing
ton. A. Orfila ii succede lui Galo 
Piaza (Ecuador).

de mărfuri aus- 
atins în primul 
an 446 000 000

merciale — exportul 
triece in România a 
trimestru al acestui 
șilingi față de 293 000 000 în perioada 
corespunzătoare a anului trecut, iar

ira

Convorbiri cu personalități ale vieții politice și economice 
austriece

importul de mărfuri românești 
279 000 000 față de 196 000 000. Sint in 
curs de elaborare proiecte interesan
te pe planul cooperării în producție, 
iar preocupările ambelor noastre țări 
pentru intensificarea relațiilor cu ti
nerele state — interesate în lichi
darea rapidă a răminerii in urmă 
economice și în dezvoltarea de sine 
stătătoare — reprezintă premise fa
vorabile pentru inițierea unor ac
țiuni reciproc avantajoase de coope
rare pe terțe piețe.

Un instrument eficient de lucru 
pentru analiza și soluționarea pro
blemelor care se ridică în acest do
meniu se dovedește comisia mixtă 
guvernamentală de cooperare econo
mică. creată cu prilejul vizitei în 
Austria a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu. Sîntem siguri că 
apropiata vizită in România a can-
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LISABONA 8 (Agerpres). — La 
Lisabona au început, marți, lucrările 
Adunării generale a delegaților Miș
cării Forțelor Armate. Delegații vor 
examina „Planul de acțiune politică 
a M.F.A.", elaborat de Consiliul Re
voluției. un raport privind vigilen
ta revoluționară, prezentat de gene
ralul Otelo Saraiva de Carvalho, 
șeful Comandamentului operațional 
continental (COPC.ON). Totodată, va 
fi examinat proiectul de reorganiza
re a Consiliului Revoluției, care pre
vede crearea, în cadrul acestui or-

★
LISABONA 8 (Agerpres). — Re

întors la Lisabona după ce a parti
cipat la ceremonia proclamării in
dependenței Insulelor Capului Ver
de, primul ministru portughez. Vas
co Goncalves, și-a exprimat convin
gerea că fosta colonie se va angaja 
ferm pe drumul dezvoltării și pro
gresului — relatează agenția de pre
să A.N.I. Viitorul acestui stat — a 

să 
pro- 

foarte 
în vre- 
în in- 
prezent,

acestui stat ■ 
spus Vasco Gonțalves — trebuie 
fie 'făurit, în mod necesar, de 
priul său pbpor, în condiții 
diferite de cele care existau 
mea colonizării portugheze, 
cheiere, el. a arătat că, în 
există condiții pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor de cooperare ale 
Portugaliei cu toate țările africane.

Parlamentul Insulelor Comore a ales

8 
a 
de

(Agerpres). — Ahmed 
fost ales, luni seara, în 
șef al statului de către 
Insulelor Comore — s-a

pe șeful noului
PARIS 

Abdallah 
funcția 
parlamentul 
anunțat marți la Paris. Fost pre
ședinte al Consiliului 
mint al arhipelagului, 
fost ales cu 32 de voturi pentru și un 
vot împotrivă. Comorele și-au pro
clamat, duminică, unilateral, inde
pendența.

de guvernă- 
Abdallah a

Comunicat»! comun chi-
Privind vizita efectua

tă în R. P. Chineză de delegația gu
vernamentală irakiană condusă de 
Taha Muhieddin Maarouf, vicepre
ședintele Irakului, și convorbirile pe 
care acesta le-a avut cu Den Siao- 
pin. vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, relevă dez
voltarea cu succes a relațiilor bilate
rale și hotărîrea de a promova in 
continuare aceste legături.

Lectoratul de limbă română 
din cadrul Institutului de limbi 
străine din Pekin a organizat o 
întilnire prietenească cu stu
denții chinezi care învață lim
ba română. In cursul întilnirii, 
studenții chinezi azi prezentat 
un program cultural, care a cu
prins creații populare, poezii și 
cintece românești, scurte expu
neri despre viața și opera lui 
Eminescu.

tee gwsmd eyâptean 
si MOT (Fondul Națiunilor U- 
nite pentru Copii) a fost semnat un 
acord in baza căruia organizația va 
pune la dispoziția Egiptului un mi
lion de dblari in materiale și echi
pament, instalații și mijloace de co
municații pentru a fi utilizate de 
organismele cu caracter social, pre
cum și de către centrele de ocro
tire a copilului și familiei.

Efrevă m Aproxima
tiv 5 000 de lucrători de la cele șase 
șantiere navale, de pe rîul Tyne, ale 
Companiei britanice „Swan Hunter 
and Tyne Shipbuilders" au încetat 
lucrul. Greviștii revendică îmbunătă
țirea condițiilor de muncă Și de 
viață.

celarului federal al Austriei va con
tribui la lărgirea cadrului colaborării 
economice dintre țările noastre.

La Camera de Comerț și Industrie, 
secretarul general al acestei impor
tante organizații economice. AR
THUR MUSSIL, ne-a declarat în a- 
celași sens : Cercurile economice din 
Austria sint foarte interesate în dez
voltarea colaborării cu România. 
Pentru a favoriza schimburile noas
tre de mărfuri, au fost luate in ul

timul timp un șir de măsuri. în sen
sul deplinei liberalizări a comerțului, 
al reducerii substanțiale a taxelor 
vamale.

Largi perspective se deschid coope
rării in producție. în ce ne privește, 
sîntem gata să participăm la reali
zarea unor obiective românești, pre
cum și la construirea în colaborare 
a unor obiective industriale in alte 
țări, îndeosebi }in Orientul Mijlociu.

Convorbirile avute la ADMINIS
TRAȚIA INDUSTRIEI ETATIZATE 
(O.I.A.G.) și la UNIUNEA INDUS
TRIAȘILOR DIN AUSTRIA 
dat prilejul să cunoaștem 
pecte ilustrind: dezvoltarea 
rării economice 
Dinamismul economiei 
succesele remarcabile 
România în creșterea

ne-au 
noi as- 
colabo- 

româno-austriece. 
românești, 

obținute de 
și diversi-

V

curente în diferite dome- 
a M.F.A. în general.
agenției portugheze A.N.I., 
reuniunii nu vor fi luate

ganism. a unui număr de patru co
misii însărcinate cu rezolvarea pro
blemelor 
nii. ca și

Potrivit 
în cadrul 
decizii imediate și concrete în pro
blemele de pe ordinea de zi — care 
sint, în mod obișnuit, remise Consi
liului Revoluției în' calitate de organ 
executiv al M.F.A. — însă reuniu
nea capătă o mare importantă pen
tru desfășurarea revoluției portu
gheze.

•k
La rîndul său, amiralul Almeida 

d’Eca, fost înalt comisar al Portuga
liei in Insulele Capului Verde pină 
la proclamarea independentei, a de
clarat că, in mod clar, singura for
ță politică reprezentativă a poporului 
din această țară este Partidul Afri
can al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.). Aici, a spus el, in ul
timele șase luni nu s-a auzit nici un 
foc de armă, nu s-a produs nici un 
incident. „A avut loc o trecere gra
dată și conștientă a unui popor de 
la o situație injustă la independența 
spre care aspira și la care avea tot 
dreptul".

stat independent
Parlamentul a adoptat, de aseme

nea, o serie de legi printre care cea 
referitoare la naționalitatea comoria- 
nă, precum și în legătură cu crearea 
unui comitet constituțional, din care 
vor face parte reprezentanții tuturor 
partidelor politice din arhipelag. Co
mitetul constituțional urmează să e- 
laboreze textul Constituției noului 
stat independent, care va fi votat de 
cetățenii celor patru insule ce consti
tuie arhipelagul Comorelor.

Congresul Partidului Keu 
Democrat din Canada s-a in- 
cheiat la Winnipeg. Delegații au e- 
vidențiat necesitatea instituirii con
trolului public asupra resurselor na
turale ale țării și asupra industriei, 
prelucrătoare, băncilor și transpor
tului in comun. Totodată, vorbitorii 
s-au pronunțat pentru luarea unor 
măsuri de natură să limiteze pu
terea monopolurilor.

0 convorbire prietareas- 
jojj a avut loc la Phenian între 
Kim Dong Ghiu, vicepreședinte al 
R.P.D. Coreene, și membrii delega
ției guvernamentale irakiene, condu
să de Taha Muhieddin Maarouf, vi-

MILANO:

Omagiu
lui Dimitrie Cantemir
La Biblioteca „Ambrosiana" din 

Milano a avut loc, marți, ceremonia 
dezvelirii statuii lui Dimitrie Cante
mir. Statuia, in bronz, realizată de 
sculptorul Ion Irimescu — a fost a- 
șezată in curtea de onoare a biblio
tecii, alături de statuile lui Platon, 
Socrate, Dante, Goethe și ale altor 
ilustre figuri ale literaturii și cultu
rii universale. La ceremonie au luat 
parte viceprefectul provinciei Milano, 
Vincenzo Guarrella, personalități de 
frunte ale vieții culturale și științifi
ce din Milano.

Au luat cuvintul ambasadorul Ro
mâniei, Iacob Ionașcu, și directorul 
Bibliotecii „Ambrosiana", Angelo Pa- 
redi. In încheierea manifestării, am
basada română la Roma a oferit mai 
multor personalități ale vieții cultu
rale din Milano medalia comemora
tivă „Dimitrie Cantemir".

din România 
ce mai inte- 
interlocutorii. 
acest sens că 
industriașilor 
România una

ficarea producției fac 
un partener din ce în 
resant — au subliniat 
Este semnificativ in 
anul trecut Uniunea 
din Austria a trimis în 
din cele mai largi și reprezentative 
delegații, care a avut numeroase 
contacte, concretizate ulterior în 
perfectarea unui șir de înțelegeri și 
acorduri, între care înțelegerea cu 
firma Elite-Kohmaier pentru con
stituirea unei societăți mixte — 
prima de acest fel în cadrul coope
rării in producție româno-austriacă ; 
actul de naștere al societății urmea
ză să fie semnat cu prilejul vizitei 
cancelarului Kreisky.

Detalii despre această societate 
mixtă aflăm chiar de la ing. Koh- 
maier, cu prilejul vizitării întreprin
derii pe care o conduce — speciali
zată în fabricarea de lanțuri de pre
cizie. element deosebit de important 
în construcția mașinilor și utilajelor 
industriale. Rezultatele cooperării 
noastre în producție — ne-a spus 
d-sa — se vor exprima prin crearea 
în România a unei fabrici de 
lanțuri de precizie, asemănătoare 
cu cea din Viena, dar mai modernă, 
cu un grad mai înalt de automati
zare. a cărei producție va fi desfă
cută atît în România, cit și în exte
rior, firma Elite-Kohmaier punînd la 
dispoziție în acest scop întreaga rețea 
de desfacere de care dispune pe piața 
mondială. Sint încredințat că socie
tatea noastră mixtă va fi un expe
riment reușit și încurajator pentru 
dezvoltarea unor activități similare.

Tabloul relațiilor de prietenie ro
mâno-austriece ar fi. desigur, incom
plet dacă nu ne-am referi și la as
pectele colaborării culturale. Or
ganizarea în diverse orașe din 
Austria a unor „săptămîni româ
nești", prezentarea de filme pro
duse în tara noastră, concursurile 
„Cunoașteți România", care se bucu
ră de o largă popularitate — sint 
tot atitea alte dovezi care vin să de
monstreze interesul viu al opiniei 
publice austriece față de țara noas
tră. față de realizările sale remarca
bile în toate domeniile.

Viena.
Ada GREGORIAN

ULAN BATOR.

Tovarășul J. Țedenbal a primit

din

ULAN BATOR 8 (Agerpres). — 
Marți, 8 iulie, Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole, l-a primit pe 
George Macovescu, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, aflat în vizită oficială de 
prietenie la Ulan Bațor.

Ministrul român a transmis, 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, un cordial salut 
de prietenie și calde urări de sănă
tate și succese în muncă tovarășului 
Jumjaaghiin Țedenbal. și dorința ca 
relațiile româno-mongole să se dez
volte pe multiple planuri. Tovarășul 
Jumjaaghiin Țedenbal a adresat to
varășului 
mele său, 
Partidului 
Mongol și

Nicolae Ceaușescu, în nu- 
al Comitetului Central al 

Popular Revoluționar 
al Prezidiului Marelui Hu-Semnarea Acordului româno-mongol de colaborareși

Cu prilejul vizitei oficiale de prie
tenie pe care o întreprinde în Repu
blica Populară Mongolă, George Ma
covescu a semnat, împreună cu Lo- 
donghiin Rincin, noul Acord româno- 
mongol de colaborare culturală și 
științifică.

Acordul prevede dezvoltarea cola
borării în domeniile culturii, științei, 
învățămintului, sănătății, radiotele- 
viziunii, presei, turismului și sportu
lui, intensificarea vizitelor reciproce 
de cadre didactice și de specialiști 
pentru schimb de experiență, specia
lizare și expuneri, participarea la 
diferite manifestări naționale și in
ternaționale, acordarea reciprocă de 
burse de studii, organizarea de expo
ziții și gale ale filmului, turnee ale 
unor artiști și formațiuni artistice, 

cepreședintele Irakului, aflată în vi
zită în R.P.D. Coreeană.

Prima reuniune a Comi
tetului Politic ai țărilor 

la Roma.C E.îL a avu^ l°c> lunt
Acest organism al C.E.E.
să se reunească în fiecare lună pen
tru a dezbate chestiunile legate de 
concertarea acțiunilor guvernelor 
„celor nouă" in legătură cu marile 
probleme politice internaționale. De 
asemenea. Comitetul Politic are sar
cina de a pregăti reuniunea miniș
trilor de externe ai 
mune.

urmează

tarilor Pieței co

comunicații
fost lansat in

Satelitul de 
„MoInia-2" a 
U.R.S.S. la 8 iulie, avind la bord a- 
paratură de retranslație pentru asi
gurarea funcționării sistemelor în 
gama de undă centimetrică. Sateli
tul este destinat, de' asemenea, asi
gurării exploatării sistemelor înde
părtate de legături radio-telegraf-te- 
lefon din U.R.S.S., a transmiterii 
programelor stației centrale de tele
viziune a U.R.S.S. în rețeaua „Or
bita" și pentru colaborarea interna
țională.

Reuniunea ministeriala ci 
COICOM (Piața Comună Caraibia- 
nă). desfășurată între 5 și 7 iulie, 
la Montego Bay, în Jamaica, a ho
tărit elaborarea, de către experți, a 
unui studiu pentru eliminarea tu
turor obstacolelor care mai există 
în calea dezvoltării cooperării în 
zonă. Totodată, Consiliul Ministerial 
al CARICOM a aprobat un docu
ment. care pune bazele politicii 
agrare a organismului.

DE : LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
LIMA

Program de consolidare 
a procesului revoluționar

Recent, guvernul pe
ruan a aprobat planul 
național de dezvoltare 
pe anii 1975—1978. Prin 
prevederile sale, acest 
program complex de 
dezvoltare economică 
jalonează direcțiile de 
acțiune pentru consoli
darea procesului revo
luționar.

Reține atenția faptul 
că noul plan aduce 
schimbări unora din 
prevederile stabilite 
anterior. Aceste schim
bări au fost determi
nate de mai mulți fac
tori. Este vorba, în 
primul rînd, de reali
zarea, încă în 1974, a 
unor obiective plani
ficate pentru anul in 
curs. în același timp, 
a avut loc o creștere 
importantă a nivelului 
investițiilor și al pro
ducției în industria 
minieră și petrolieră. 
Pe de altă parte, con
junctura economică 
internațională a obli
gat la adoptarea unor 
măsuri menite să per
mită contracararea 
efectelor crizei asupra 
economiei peruane.

Planul de patru ani

întrunește un ansam
blu de proiecte inter
dependente referitoare 
la aprofundarea și 
consolidarea reforme
lor structurale. Se au 
în vedere intensifica
rea participării ma
selor populare la lua
rea deciziilor in pro
blemele esențiale 
producției, 
gradului de 
brațelor de 
valorificare 
a resurselor

La stabilirea direc
țiilor de dezvoltare vii
toare s-a pornit de la 
legătura strînsă, orga
nică, dintre obiectivele 
economice și cele so
ciale. In realizarea lor 
intervin ca instrumen
te principale proprie
tatea de stat. în 
plan se stipulează că 
se va consolida poziția 
statului în calitate de 
conducător și promo
tor al procesului eco
nomic, cu deosebire 
într-o serie de domenii 
de bază : exploata
rea petrolului. sec
torul marilor mine și 
al pescuitului, servicii 
publice, comercializa-

ale 
creșterea 

folosire a 
muncă, o 

superioară 
naturale.

Inundațiile din Ungaria

pentru 
La 
pe 

km, 
de

Pe rîurile interioare și pe Dunăre, 
în sectorul ungar, relatează agenția 
M.T.I., continuă lucrările pentru pre- 
intimpinarea inundațiilor și 
lichidarea urmărilor acestora, 
astfel de lucrări, care se întind 
un sector cu o lungime de 1 242 
participă mii de oameni si sute 
utilaje.

cald salut tovără- 
sincere urări de să- 

sa
ral Popular, un 
șese și cele mai 
nătate și succese in activitatea 
consacrată edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate, expri- 
mindu-și încrederea că relațiile ro- 
mâno-mongole se vor dezvolta ne
contenit.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

în aceeași zi, George Macovescu a 
fost primit de Jambin Batmunh, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole, cu care 
a avut o convorbire cordială, prie
tenească.

La primiri au fost prezenți D. Gom- 
bojav, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, L. Rincin, ministrul afa
cerilor externe, alte oficialități mon
gole.

Au fost de față Traian Gîrba, am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Ulan Bator, și persoanele care 
il însoțesc pe ministrul român.științifică
precum și stabilirea unei colaborări 
directe între instituțiile culturale și 
științifice, între uniunile de creație 
din cele două țări.

La ceremonia semnării au partici
pat D. Gombojav, Tigtin Namsrai, 
ministrul culturii, și alte persoane 
oficiale mongole.

Sesiunea Sovietului
Suprem al U.R.S.S.

(Agerpres). — Marți, 
început lucrările se-

MOSCOVA 8 
la Kremlin, au 
siunii Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
La lucrări, informează agenția
T. A.S.S., participă L. Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., N. 
Podgornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem, A. Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
U. R.S.S., alți conducători de partid 
și de stat sovietici. Pe ordinea de zi 
a actualei sesiuni se află înscrise pro
bleme privind protejarea și exploa
tarea rațională a bogățiilor subsolu
lui.

Convorbiri ungaro-bulgare
BUDAPESTA 8 (Agerpres}. — La 

invitația C.C. al P.M.S.U. și a Con
siliului Prezidențial al R. P. Ungare, 
marți a sosit la Budapesta Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria. în aceeași zi, 
informează agenția M.T.I., a avut loc 
o întilnire între Jănos Kâdâr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., și Todor 
Jivkov, in cadrul căreia au fost dis
cutate probleme de interes comun 
pentru cele două partide și țări.

rn

Experiență proiectată 

cadrul zborului comun
„Soitiz-Apollo

MOSCOVA 8 (Agerpres). — La 19 
iulie, ora 00,00 (ora mondială) va 
avea loc prima eclipsă de Soare 
provocată de om. Această eclipsă va 
fi realizată in timpul zborului comun 
al navelor cosmice „Soiuz" și „A- 
pollo" și va fi vizibilă numai de la 
bordul navei „Soiuz".

Referindu-se la această experiență 
unică, ziarul „Pravda" relatează că, 
înainte de a se decupla, cele două 
nave cosmice se vor orienta în spa
țiu în așa fel incit axa lor longi
tudinală să fie îndreptată spre 
Soare, nava „Apollo" fiind cea care 
se va interpune între „Soiuz" și 
astru, lăsînd nava „Soiuz" în conul 
de umbră.

rea internă a unor 
produse esențiale, co
merțul exterior și sis
temul financiar. în di
ferite alte ramuri și 
domenii de 
se va 
proprietății 
Planul indică 
mediu al 
produsului 
brut de 6,5 
anual. Pe 
biectivele strategiei e- 
conomice, el include 
importante prevederi 
privind construcția de 
locuințe, amplificarea 
politicii de ocrotire a 
sănătății, continuarea 
reformei în sfera 
ducației.

Prin principiile 
călăuzitoare și 
sarcinile fixate in lu
mina acestora, planul 
pentru 1975—1978 
primă hotărîrea 
vernului de a da 
impulsuri procesului 
revoluționar peruan, 
care a deschis în fața 
națiunii drumul in
dependenței, al elibe
rării de exploatare și 
asuprire.

ramuri 
activitate 

extinde aria 
sociale, 

un ritm 
creșterii 
intern 
la sută 

lingă o-

e-

sale 
prin

ex- 
gu- 
noi

Eîicjen POP

Din cauza ploilor și a revărsărilor, 
se află sub ape 
de hectare. Au 
pentru drenarea 
pomparea apei.
ză că pentru eliberarea ogoarelor de 
sub ape vor fi necesare aproximativ 
zece zile.

aproximativ 95 000 
fost luate măsuri 
zonelor inundate și 
Specialiștii aprecia-

cam- 
să culmineze cu 
luna octombrie, 
a unui Congres 
menit să tragă

• „ANUL PATRIMO
NIULUI ARHITECTURAL 
EUROPEAN" — se intitulează 
suita de acțiuni pe care Consi
liul Europei (occidentale) își pro
pune să le realizeze în vederea 
protejării monumentelor și edi
ficiilor cu valoare istorică îm
potriva efectelor nocive ale po
luării industriale. Ampla 
panie urmează 
organizarea, in 
la Amsterdam, 
internațional, 
concluziile cuvenite în ce pri
vește conservarea tezaurului ar
hitectonic vest-european. Se 
prevede, de asemenea, o întru
nire cu participarea primarilor 
centrelor urbane care fac parte 
din așa-numitul 
șelor istorice".

„Forum al ora-

mo-
Me-

• FĂRĂ
Transportat de 
die, un copil 
ani, din orașul 
care avea dureri în piept, tem
peratură și o tuse suspectă, a 
fost supus unui examen Roent
gen. S-a constatat că micul pa
cient are un șurub în plâmini, 
înghițit, probabil, intr-un 
ment de nesupraveghere.
dicii au hotărît să evite opera
ția. Ei au recurs la un selenoid, 
aparat sub forma unei bare ce 
dă naștere unui cîmp magnetic. 
Cum însă cel existent era prea 
mic, s-a apelat la ajutorul elec- 
tromontatorilor de la uzina de 
sinteze organice din localitate. 
După mai bine de 24 de ore, se* 
lenoidul necesar, de dimensiuni 
mai mari, a fost gata. Chirurgii 
l-au introdus în corpul copilului 
cu ajutorul unui bronhoscop. 
Așa cum s-a presupus, mica 
bară metalică a jucat rolul de 
magnet, atrăgînd șurubul. Copi
lul a fost salvat și se simte bine.

BISTURIU I 
urgență la me

in virstă de doi 
Kazan, U.R.S.S.,

• EFECTELE NOCIVE 
ALE CONSUMULUI DE 
ALCOOL. In Marea Brita- 
nie, Consiliul național pentru 
problemele alcoolismului a atras 
atenția asupra creșterii masive 
a consumului de alcool, mai ales 
în rîndurile persoanelor pînă la 
30 de ani. Datele atestă că, in 
numai 5 ani (1969—1974), s-a 
dublat cantitatea de băuturi al
coolice consumată. De aseme
nea, comparativ cu 1973, în 1974 
s-au înregistrat cu 8 000 mai 
multe cazuri de acte antisociale 
datorită alcoolismului (peste 
100 000 cu totul !). între 1962— 
1972 s-a constatat o creștere de 
39 la sută a cazurilor mortale 
de ciroză.

• INSTITUT COSMIC. 
Dr. Wernher von Braun, fost 
director al programului de cer
cetări spațiale al Statelor Unite, 
a anunțat înființarea unui Insti
tut al spațiului cosmic. Institu
tul își propune să popularizeze 
în rindul marelui public obiec
tivele programului de cercetări 
spațiale al S.U.A., precum și a- 
vantajele de ordin practic care 
derivă din acest program. Con
siliul de administrație al insti
tutului — care va avea un scop 
nelucrativ — va fi compus, in 
special, din astronauți.

• AVION CU ARIPI 
MOBILE? Centrul britanic 
al aviației ușoare 
premiu în valoare 
pentru specialistul 
venta un avion cu 
ca ale păsărilor, 
zboare peste ~

a oferit un 
de 1 000 lire 
care va in- 
aripi mobile, 

capabil să 
Canalul Mînecii. 

Centrul a făcut o ofertă simi
lară anul trecut, dar nici un in
ventator nu a fost în măsură să 
prezinte un prototip al „avionu
lui — pasăre".

• „MUZEUL DINA
MIC". în Peru circulă in pre
zent din localitate în localitate 
un „muzeu dinamic al științei", 
în care, spre deosebire de majo
ritatea muzeelor din lume, vizi
tatorii sint îndemnați să atingă 
și, mai mult, să manipuleze o- 
biectele și aparatele expuse. 
Conceput a fi in același timp 
laborator, sală de experiențe și 
atelier, muzeul urmărește „par
ticiparea activă a publicului la 
experimentele care se execută 
în fața sa". Pe lingă meritul de 
a-i face pe vizitatori să desco
pere nemijlocit principalele legi 
ale fizicii și chimiei — „muzeul 
dinamic" îi învață să constru
iască acasă, în timpul liber, 
multe din instrumentele și apa
ratele prezentate, cu ajutorul u- 
nor scheme care le sint puse la 
dispoziție.

• OXIGENAREA APE
LOR CURGĂTOARE. î» 
laboratoarele Institutului de hi
drologie din Duisburg (R.F. Ger
mania) se află în studiu un nou 
procedeu de regenerare a apelor 
curgătoare. El constă in mon
tarea pe elicele navelor a unul 
aparat care introduce aer proas
păt în apele riurilor și fluviilor. 
Experiențele au demonstrat că 
în decurs de 50 de minute apele 
pot reține în proporție de 4 mi- 
ligrame la litru oxigenul astfel 
insuflat. Specialiștii apreciază 
că procedeul va asigura auto- 
primenirea fluviilor, contribuind 
totodată la salvarea de la moar
te a peștilor, 
în perioadele 
mare număr 
pricina lipsei

După cum se știe, 
de caniculă 

de pești mor 
de oxigen.

un 
din

In® LONGEVITATE.
localitatea Kasba-Tadla. situată 
în zona Munților Atlas, a înce
tat din viață unul din cei mai 
în virstă locuitori ai Marocului. 
Mohamed Belhafiane, în etate 
de 131 de ani, a locuit toată via
ta în satul natal, lăsînd in urma 
sa un mare număr de fii și ne
poți.


