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în bătălia cu apele, care în 
ultimele zile au adus mari 
pagube economiei naționale, 
întregul tineret este chemat să 
răspundă prin fapte indicațiilor 
secretarului general al partidului

ȘEDINȚA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV 

AL C.C. AL P.C.R.

Acțiune concretă, organizată, 
pentru limitarea și diminuarea 

efectelor inundațiilor!

In ziua de 3 iulie 1975 a avut loc ședin
ța Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
situația din unele județe ale țării care au 
de suferit de pe urma inundațiilor provo
cate de ploile torențiale ce au căzut în 
ultimele zile. Inundațiile au dus la mari 
pierderi materiale : a fost afectată activi
tatea productivă a unor întreprinderi in
dustriale, au fost provocate pagube în
semnate în agricultură, transporturi și 
telecomunicații, precum și bunurilor 
populației din zonele respective. Pretutin
deni au fost luate măsuri corespunzătoa
re pentru salvarea persoanelor și bunuri
lor aflate în primejdie, pentru diminua
rea efectelor inundațiilor.

Comitetul Politic Executiv — apreciind 
măsurile adoptate pînă acum — a stabi
lit ca organele de partid și de stat din ju
dețele afectate să mobilizeze toate forțele 
umane — civilii și militarii —, precum și 
mijloacele materiale, pentru întărirea și 
formarea de diguri de apărare, pentru 
evacuarea persoanelor și animalelor, pen
tru conservarea bunurilor materiale din 
locurile inundate sau amenințate de inun
dații. Trebuie luate măsuri urgente pen
tru restabilirea cît mai grabnică a căilor 
de comunicații și a activității productive, 
pentru asigurarea aprovizionării cu apă 
și alimente a populației sinistrate. Minis
terul Sănătății va trimite în zonele cala
mitate medici și medicamente pentru pre
venirea îmbolnăvirilor sau apariției de 
epidemii.

Este necesar să se acționeze cu toate 
forțele pentru evacuarea apei din cultu
rile vegetale în vederea reducerii la mi
nimum a pierderilor în agricultură.

Comitetul Politic Executiv a stabilit 
instituirea unui comandament central 
special care să se ocupe de coordonarea 
acțiunilor necesare combaterii inundații
lor. De asemenea, s-a stabilit ca în zonele 
afectate de inundații să se deplaseze 
membri ai Comitetului Politic Executiv și 
ai guvernului, cadre de conducere din 
ministere și alte instituții centrale, pentru 
a ajuta la luarea tuturor măsurilor nece
sare în vederea combaterii efectelor 
inundațiilor.

Comitetul Politic Executiv se adresea
ză organelor și organizațiilor de partid și 
de stat, tuturor cetățenilor să participe cu 
toate forțele pentru a preveni pagubele 
în zonele de deplasare a viiturilor, pen
tru a înlătura cît mai grabnic efectele 
inundațiilor.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a făcut o informare 
cu privire la vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a președintelui Republicii 
Gaboneze, Albert Bernard Bongo, și la 
vizita oficială în România a căpitanilor 
regenți ai Republicii San Marino, Alberto 
Cecchetti și Michele Righi.

Comitetul Politic Executiv și-a însușit 
concluziile prezentate de secretarul gene
ral al partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a expri
mat deosebita sa satisfacție pentru rezul
tatele convorbirilor la nivel înalt româno- 
gaboneze și româno-sanmarineze.

Comitetul Politic Executiv a salutat 
semnarea Declarației solemne comune a 
Republicii Socialiste România și Republi
cii Gaboneze, a Acordului general de co
operare economică și tehnică dintre Re
publica Socialistă România și Republica 
Gaboneză, documente de o mare însemnă
tate care afirmă principiile pe care cele 
două țări se angajează să le respecte în 
colaborarea lor și în relațiile internațio

nale, hotărîrea lor de a conlucra larg în 
domeniile economic, tehnico-științific și 
cultural.

Vizita înalților oaspeți gabonezi se în
scrie în politica României socialiste de dez
voltare a relațiilor prietenești cu toate ță
rile care au pornit pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, reprezintă o contribuție la 
promovarea continuă a raporturilor de 
colaborare cu țările de pe continentul a- 
frican, la întărirea forțelor care luptă îm
potriva imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru dreptul po
poarelor de a fi stăpîne pe soarta lor.

Comitetul Politic Executiv a stabilit mă
suri pentru traducerea cu consecvență în 
viață a documentelor româno-gaboneze, a 
celorlalte înțelegeri la care s-a ajuns cu 
prilejul vizitei.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 
satisfacția pentru rezultatele fructuoase 
ale convorbirilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și căpitanii regenți ai 
Republicii San Marino, Alberto Cecchetti 
și Michele Righi. Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat pozitiv voința exprimată de 
cele două țări de a dezvolta relațiile bila
terale, de a contribui la generalizarea 
principiilor noi în raporturile dintre sta
te, bazate pe încredere, pe respectarea 
dreptului fiecărui popor de a se dezvolta 
liber, potrivit aspirațiilor sale, de a ac
ționa pentru creșterea rolului țărilor mici 
și mijlocii în soluționarea problemelor in
ternaționale, pentru făurirea unei securi
tăți reale pe continentul european și în, 
întreaga lume.

în continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a examinat și aprobat Programul pri
vind dezvoltarea activității de cercetare 
și producție a Academiei de științe agrico
le și silvice. în stabilirea direcțiilor de cer
cetare ale Academiei s-a pornit de la ne
cesitatea legării mai strînse a cercetării 
cu producția, de la cerințele sporirii con
tribuției cercetătorilor și specialiștilor din 
agricultură la realizarea pe scară largă de 
noi soiuri de semințe și hibrizi, de noi rase 
de animale, de înaltă productivitate și ran
dament, în scopul satisfacerii optime a ce
rințelor de consum ale populației și asi
gurării cu materii prime necesare indus
triei. Comitetul Politic Executiv a stabi
lit să se ia măsuri ferme pentru ca activi
tatea de cercetare a Academiei să joace 
un rol activ, stimulatoriu, în întreg pro
cesul de modernizare și dezvoltare a agri
culturii și a industriei alimentare, la ni
velul sarcinilor stabilit de Congresul al 
XI-lea al partidului.

Comitetul Politic Executiv a atras aten
ția în mod deosebit Academiei să participe 
activ la îmbunătățirea substanțială a ac
tivității industriei alimentare, la ridica
rea calității și diversificarea sortimente
lor produselor alimentare, în vederea a- 
provizionării cît mai bune a populației.

Comitetul Politic Executiv a discutat 
apoi proiectul de lege privind Congresul 
deputaților consiliilor populare județene, 
al președinților consiliilor populare, pre
cum și conferințele președinților consi
liilor populare, și a stabilit să fie înaintat 
spre dezbatere și aprobare Marii Adunări 
Naționale. Proiectul legii, urmare a hotă- 
rîrilor Congresului al XI-lea al P.C.R., 
răspunde necesităților activității de per
fecționare a democrației socialiste, a ca
drului organizatoric de participare tot 
mai largă a maselor populare la elabora
rea și înfăptuirea politicii partidului și 
statului nostru.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a rezolvat, de asemenea, alte 
probleme ale activității de partid și de 
stat.

Comitetul Politic Executiv a convocat 
Plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român pentru data de 21 iulie 
a.c.

CHEMAREA 
adresată de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 

întregului partid și popor 
la posturile de radio și televiziune

Dragi tovarăși șl prieteni,
Cetățeni ai Republicii Socia

liste România,
Doresc să mă adresez pe a- 

eeastă cale tuturor intr-o situa
ție gravă, creată ca urmare a 
ploilor căzute in ultimele două 
zile. Datorită cantității mari de 
precipitații care au căzut — de
pășind în unele localități 180 de 
litri pe metru pătrat —, cursu
rile mai tuturor riurilor și ape
lor interioare au crescut brusc, 
depășind cu mult cotele de aten
ție și de inundație. Ca urmare, 
s-au produs situații grave in 
multe Județe ale patriei ; au 
fost inundate zeci de localități, 
comune și orașe —, unități in
dustriale și agricole. Au avut de 
suferit grav căile de comunicație 
— drumuri, căi ferate —, liniile 
de telecomunicații, precum și li
niile electrice. Au fost afectate 
de inundații mari suprafețe a- 
gricole.

Pe baza Hotărîrii Comitetului 
Politic Executiv, incepind din a- 
ceastă seară, am instituit starea 
de necesitate. In conformitate 
cu aceasta, toate unitățile mili
tare, unitățile Ministerului 
de Interne, gărzile patriotice, 
sint chemate să ia toate măsurile 
ce decurg din declararea stării 
de necesitate pentru a acționa, 
conform cu ordinele ce le vor 
primi, pentru prevenirea și apă
rarea de inundații a localităților 
și avutului obștesc și personal.

De asemenea, consiliile popu
lare au obligația de a trece la 
luarea tuturor măsurilor în con
formitate cu răspunderile pe

care le au pe raza teritoriului — 
județului, orașelor și comune
lor — in apărarea împotriva 
inundațiilor.

Pentru asigurarea înfăptuirii 
in cele mai bune oondițiuni a 
tuturor măsurilor ce se impun, 
este necesar ca toate organiza
țiile de partid, toți comuniștii,

toți membrii Uniunii Tineretului 
Comunist, ai sindicatelor, orga
nele Frontului Unității Socialiste 
și alte organizații de masă și 
obștești să acționeze intr-o 
strinsă unitate, sub conducerea 
organizațiilor de partid, in ve-

(Continuare în pag. a Ul-a)

Președintele Republicii Socialiste România

DECRET 
PREZIDENȚIAL 

cu privire la instituirea stării de necesitate 
pe teritoriul Republicii Socialiste România

In vederea prevenirii și înlăturării hotărite a inundațiilor și a 
consecințelor acestora în localitățile afectate, în temeiul art. 75 
pct. 13 din Constituția Republicii Socialiste România, 

Președintele Republicii Socialiste România
decretează:

Art. 1 — Se instituie starea de 
necesitate pe întreg teritoriul 
Republicii Socialiste România 
pentru prevenirea inundațiilor 
și înlăturarea consecințelor a- 
cestora.

Art. 2 — Comitetele executive 
sau, după caz, Birourile execu
tive ale consiliilor populare ju
dețene, al municipiului Bucu
rești, ale sectoarelor acestuia, 
municipale, orășenești șl comu
nale vor lua de îndată măsurile 
necesare de mobilizare a tuturor 
forțelor de pe teritoriu în vede
rea prevenirii revărsării apelor, 
apărării avutului obștesc și per
sonal împotriva pagubelor pri
cinuite de inundații. Ele trebuie 
să fie in permanentă la post și 
să acționeze în modul cel mai 
operativ pentru îndeplinirea a- 
tribuțiilor ce le revin prin lege, 
în asemenea situații.

Art. 3 — Unitățile militare, 
unitățile Ministerului de Inter
ne, formațiunile gărzilor patrio
tice să se considere în stare de 
alarmă, să acționeze în confor
mitate cu ordinele care le vor 
primi și să participe cu toate 
capacitățile materiale și umane 
de care dispun la asigurarea a- 
tît a măsurilor de prevenire și 
de apărare a localităților împo
triva inundațiilor, cît și la înlă
turarea intr-un timp cît mai 
scurt a urmărilor acestora.

Art. 4 — Toate unitățile so
cialiste — întreprinderile, insti
tuțiile, unitățile agricole de stat 
și cooperatiste — situate în zo
nele afectate de inundații sint 
obligate să la măsurile necesare 
pentru salvarea tuturor bunuri
lor ce le aparțin șl în vederea 
desfășurării normale a procesu
lui de producție.

Oamenii muncii din întreprin
deri sint chemați să asigureIeri, la bordul unui elicopter

Tovarășul Nicolae Ceausescu9 9
a examinat stadiul calamităților, 

stabilind măsurile de primă urgență
La cîteva ore de la ședința 

Comitetului Politic Executiv, în 
cadrul căreia au fost stabilite 
acțiuni energice pentru limitarea 
și diminuarea efectelor inunda
țiilor, pentru salvarea persoane
lor și bunurilor aflate în pri
mejdie, pentru reluarea cît mai 
grabnică a activității normale in 
industrie, agricultură șl în trans
porturi în județele în care au 
căzut ploi torențiale în ultimele 
zile, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
survolat, la bordul unui elicop
ter, județele Ilfov, Ialomița, Pra
hova pentru a controla la fața 
locului situația existentă și a 
stabili măsurile ce se impun cu 
prioritate pentru ca efectele ca
lamităților să fie cît mai grabnic 
lichidate.

S-au survolat un număr mare 
de localități, centre industriale,

cooperative agricole de produc
ție și întreprinderi agricole de 
stat, rețeaua rutieră și feroviară 
de-a lungul văilor riurilor Ialo
mița, Teleajen, Prahova. Argeș. 
Secretarul general al partidului 
a examinat stadiul calamităților 
de pe o arie de circa 4 000 de ki
lometri pătrați, unde sint situate 
importante centre industriale și 
agricole, mari suprafețe cerea-

(Continuare în pag. a lU-a)

buna funcționare a tuturor uni
tăților care nu au avut de sufe
rit de pe urma inundațiilor. 
Colectivele unităților unde s-au 
produs pagube ca urmare a 
inundațiilor trebuie să treacă 
de îndată la efectuarea tuturor 
lucrărilor de punere cît mai ra
pidă în funcțiune a unităților 
respective.

Ărt. 5. — în întreaga agricul
tură se vor lua măsuri imediate 
pentru efectuarea de lucrări în 
vederea scurgerii apelor și sal
varea recoltei. De îndată ce se 
vor creea condiții favorabile se 
va trece cu toate forțele la 
strînsul recoltei, fiind obligato
rie participarea tuturor locuito
rilor de la sate, indiferent de 
domeniul în care aceștia își des
fășoară activitatea.

Art. 6. — Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, 
celelalte ministere, organele lo
cale ale puterii și administrației 
de stat vor lua măsuri pentru 
redarea in cel mai scurt timp 
in circulație a drumurilor pu
blice, căilor ferate și podurilor 
deteriorate de inundații, precum 
și pentru asigurarea funcționă
rii normale a liniilor electrice și 
de telecomunicații care au sufe
rit de pe urma inundațiilor.

Art. 7. — Ministerele, cele
lalte organe centrale, organele 
locale ale puterii și administra
ției de stat vor lua măsuri pen
tru aprovizionarea neîntreruptă 
a populației cu produse alimen
tare, asigurînd folosirea și re
partizarea judicioasă a cantități
lor de mărfuri existente în stoc ; 
de asemenea, vor lua măsurile 
necesare pentru asigurarea a- 
sistenței medicale normale pen
tru populația din zonele afectate 
de inundații.

Art. 8. — întreaga populație 
aptă de muncă este obligată să 
participe la toate acțiunile or
ganizate pentru prevenirea și 
combaterea urmărilor inundații
lor.

Art. 9. — Organele și organi
zațiile de partid vor acționa cu 
toată energia și fermitatea pen
tru mobilizarea organizațiilor de 
stat și obștești, a tuturor cetă
țenilor la acțiunile de înlăturare 
a urmărilor inundațiilor, la apă
rarea avutului obștesc și la asi
gurarea desfășurării normale a 
activității economico-sociale.

Organizațiile Uniunii Tinere
tului Comunist, sindicatele, or
ganizațiile de femei, organele și 
organizațiile Frontului Unității 
Socialiste, toate organizațiile de 
masă se vor considera în stare 
de urgență și vor acționa cu 
toate forțele in conformitate cu 
dispozițiile și sarcinile ce le vor 
primi.

Art. 10. — încălcarea dispozi
țiilor privind aplicarea prevede
rilor prezentului decret atrage 
răspunderea penală, contraven
țională, disciplinară sau mate
rială, după caz, potrivit legii.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii 

Socialiste România

Situația este grava. Sâ intervenim neintirziat!
ACȚIUNI PRIORITARE

O BRIGADĂ SPECIALĂ A „SCÎNTEII TINERETULUI" 
TRANSMITE DE PE ȘOSEAUA BUCUREȘTI-TITU

• întreaga populație, toți cetățenii apți de muncă participă activ la strîn- 
gerea recoltei, la salvarea suprafețelor cu culturi agricole

• Acțiuni prioritare : refacerea căilor de comunicație, a șoselelor și căilor 
ferate, întreținerea legăturilor telefonice, asigurarea energiei electrice

• Măsuri prompte pentru asigurarea asistenței tehnice, ajutor direct 
acordat întreprinderilor calamitate de către colectivele unităților ne
afectate de inundații

• In toate unitățile economice: eforturi susținute ale comuniștilor, ute-
ciștilor, ale tuturor oamenilor muncii pentru refacere grabnică 
și trecerea la activitatea productivă (în PAGINA A lll-a)



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 VINERI 4 IULIE 1975

TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

A PRIMIT

PE AMBASADORUL INDIEI

În zonele neafectate de inundații —muncă intensă 
pentru strîngerea întregii recolte

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi dimi
neața, pe Vishnu K. Ahuja, am
basadorul Indiei la București, 
în vizită de rămas bun, în legă

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU. a adresat președintelui Statelor Unite ale Ameri- 
cii, GERALD R. FORD, următoarea telegramă :

Ziua independenței Statelor Unite ale Americii îmi oferă plă
cutul prilej ca, în numele poporului român, al Guvernului Re
publicii Socialiste România și al meu personal, să vă adresez 
felicitări cordiale, precum și cele mai bune urări de prosperitate 
și progres poporului american prieten.

îmi reamintesc cu plăcere de recenta noastră întîlnire, în ca
drul căreia am constatat cu satisfacție continua dezvoltare a 
relațiilor bilaterale politice, economice, tehnico-științifice, cul
turale și în alte domenii, expresie a aplicării consecvente și a 
atașamentului celor două țări la principiile înscrise în Declarația 
comună semnată la 5 decembrie 1973 și în Declarația comună 
cu privire la cooperarea economică, industrială și tehnică dintre 
Republica Socialistă România și S.U.A.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că raporturile ro- 
mâno-americane vor cunoaște noi evoluții pozitive în toate do
meniile și că vor contribui în continuare la promovarea cursului 
spre destindere internațională, la întronarea în relațiile dintre 
state a principiilor de justiție și echitate, la cooperarea dintre 
toate țările lumii, închinată păcii și securității internaționale.

★ ★ ★
Tovarășul Nicolae Giosan, 

președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea tova
rășului Truong Chinh, președin
tele Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Republi
cii Democrate Vietnam, pentru 
felicitările ce i-au fost adresate

ÎNTÎLNIRE
Joi, 3 iulie 1975, tovarășul 

Nicolae Giosan, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale, s-a 
întilnit la Palatul M.A.N. cu de
legația Uniunii Socialiste Suda
neze, condusă de El Rashid El 
Taher, asistentul secretarului 
general al Uniunii Socialiste Su
daneze pentru organizațiile de 
masă muncitorești și țărănești, 
membru al Biroului Politic al 
U.S.S., președintele Adunării Na
ționale Populare din Sudan, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
se află într-o vizită de prietenie 
și schimb de experiență în țara 
noastră.

La convorbiri au participat dr. 
Ahmed Abdel Karim Badri, se
cretar al Comisiei profesionale 
a Uniunii Socialiste Sudaneze, 
Mohammed El Hassan A El Hag, 
membru al Comisiei pentru re
lații externe a U.S.S., secretar 
general al Adunării Naționale 
Populare, nrecum și ambasado
rul Republicii Democratice Su
dan în România, Sayed Sharief.

Cu acest prilej, s-a făcut o 
trecere în revistă a activității 
Marii Adunări Naționale și a 
Adunării Naționale Populare din 
Sudan, s-au subliniat bunele 
relații între P.C.R. și U.S.S., în
tre cele două parlamente, relații 
care contribuie la dezvoltarea in 
continuare a prieteniei și coo
perării dintre poporul român și 
cel sudanez, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Democratică Sudan.

★
In aceeași zi, delegația Uniu

nii Socialiste Sudaneze a avut 
convorbiri la C.C. al U.G.S.R. 
cu tovarășii Paul Nagy, membru 
al C.C. al P.C.R., secretar al 
C.C. al U.G.S.R., și Larisa Mun- 
teanu, secretar al C.C. al 
U.G.S.R.

PRIMIRE
Joi după-amiază, tovarășul 

Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, a primit delegația 
Federației Sindicatelor din in
dustria alimentară din Egipt, 
condusă de Saad Mohamed Ah
med. președintele federației și 
vicepreședinte al Centralei sin
dicale din R.A. Egipt, care efec
tuează o vizită de prietenie și 
schimb de experiență în țara 
noastră. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire care s-a des
fășurat într-o atmosferă de cal
dă prietenie.

SOSIRI
Joi. a sosit în Capitală Vassos 

Lissarides, președintele Partidu
lui Socialist — EDEK — din Ci
pru, care întreprinde o vizită în 
țara noastră, la invitația Consi
liului Național al Frontului Uni
tății Socialiste.

La sbsire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de 

INSTITUTUL DE MEDICINĂ 
Șl FARMACIE CLUJ-NAPOCA 

ANUNȚA:
scoaterea la concurs a postului de ASISTENT STAGIAR la 
Catedra nr. 4, disciplina CI. CHIRURGIE III, pozifia 8 de la 
Facultatea de Medicinâ generală.

Candidații la concurs vor depune în termen de 15 zile de Ia 
data publicării acestui anunț în Buletinul Oficial al R.S.R. 
Partea a III-a, la secretariatul rectoratului I.M.F. Cluj-Napoca din 
Str. 1 Mai nr. 13, cererea de înscriere la concurs însoțită de ac
tele prevăzute de Legea nr. 6/1969, privind Statutul personalului 
didactic, publicată in Buletinul Oficial al R.S.R. Partea I, nr. 33 
din 15 martie 1969.

Concursul se va ține la sediul institutului în termen de cel 
mult 15 zile de la data expirării termenului de înscriere la 
concurs.

Informații suplimentare și tematica de concurs se pot obține 
la rectoratul Institutului de Medicină și Farmacie din Cluj-Na- 
poca, Str. 1 Mai, nr. 13, telefon 2 61 79.

tură cu încheierea misiunii sale 
în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

cu ocazia realegerii sale în a- 
ceastă funcție.

★
Cu prilejul Zilei naționale a 

Statelor Unite ale Americii, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare lui Henry 
Kissinger, secretarul de stat al 
S.U.A.

Eugen Jebeleanu, vicepreședinte 
al Consiliului Național al F.U.S., 
Nicolae Guină. membru al Con
siliului Național al F.U.S., de 
activiști ai Frontului Unității So
cialiste.

★
A sosit la București Nour Ah

mad Stemadi. ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Afganistan în Repu
blica Socialistă România.

PLECĂRI
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a plecat joi 
în Republica Populară Mongolă, 
pentru a face o vizită oficială 
de prietenie in această țară, la 
invitația Guvernului R. P. Mon
gole.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți Vasile Gliga 
și Constantin Oancea, adjuncți 
ai ministrului, funcționari supe
riori din M.A.E.

Au fost de față Giambyn Nia- 
maa, ambasadorul R. P. Mon
gole, și V. I. Drozdenko, amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București.

★
Ansamblul folcloric „Hora", 

al Comitetului pentru cultură 
și educație socialistă Suceava, 
laureat al Festivalului interna
țional de la Zakopane — Polo
nia, ediția 1968, a plecat spre 
Franța, unde va reprezenta arta 
populară interpretativă româ
nească la Festivalul de la Nisa.

Artiștii suceveni vor oferi cu 
acest prilej o suită de spectacole 
în programul cărora vor figura 
cîntece și jocuri populare din 
diferite zone etnografice ale 
tării.

SEARĂ CULTURALĂ
Cu prilejul apropiatei Zile na

ționale a Republicii Venezuela 
— 5 iulie — joi a avut loc, în 
Capitală, o seară culturală or
ganizată de Asociația de prie
tenie româno-venezueleană șl 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea. După 
un cuvînt de deschidere rostit 
de Ilie Cîșu, președintele Asocia
ției de prietenie româno-vene
zueleană, prof. univ. dr. Paul 
Alexandru Georgescu, vicepre
ședinte al asociației, a împăr
tășit publicului prezent impre
sii de călătorie de pe meleagu
rile Venezuelei.

în asistență erau prezenți loan 
Botar, secretar general al 
IRRCS, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, alți oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au fost de față Uslar Pietri, 
ambasadorul Republicii Venezu
ela la București, alți membri ai 
ambasadei.

VIZITĂ CĂPITANILOR
REGENJI Al REPUBLICII 

SAN MARINO
Căpitanii regenți ai Republicii 

San Marino. Alberto Cecchetti și 
Michele Righi, împreună cu per
soanele oficiale române și san- 
marineze care-i însoțesc, au fă
cut, joi. o vizită pe litoralul ro
mânesc al Mării Negre.

La sosire, pe aeroportul Mi
hail Kogălniceanu, îmbodobit 
cu steagurile celor două state, 
oaspeții au fost întîmpinați de 
Ion Popa, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular județean. 
Gheorghe Trandafir, primarul 
municipiului Constanța, de alte 
persoane oficiale.

Oaspeții s-au îndreptat, mai 
întîi, spre Mamaia, unde de pe 
terasa hotelului Riviera, au ad
mirat panorama stațiunii. Căpi
tanii regenți sanmarinezi au vi
zitat apoi cu un deosebit inte

Cancelarul federal al Austriei,

dr. Bruno Kreisky, va vizita

România intre 10 —14 iulie 1975
Partea română și partea aus

triacă au convenit ca vizita ofi
cială în România a cancelarului

Primul ministru al Statului Trinidad - Tobago 
va face o vizită oficială In țara noastră

La invitația primului ministru 
al Guvernului Republicii Socia
liste România, Manea Mănescu. 
primul ministru al statului Tri- 
nidad-Tobago, Eric Eustace

De la Ministerul 

Educației 

Șl 
Învățâmîntului

Se aduce la cunoștința celor 
interesați că, din mo
tive obiective, concursul pen
tru ocuparea unor posturi di
dactice vacante, de la Casele 
pionierilor, din ziua de 6 iu
lie a.c. se amină pentru ziua 
de 20 iulie a.c.

TINERII iNTÎMPINA CONGRESUL Al X-LEA AL U.T.C.
I CONFERINȚA A X-A A UA.XȚR.

Ritmuri vii pe șantierele 
muncii patriotice

Spirit de inițiativă, 
angajare deplină pe 

coordonatele întrecerii
• I.M.U.M. Baia 

Mare. într-una din 
recentele adunări 
generale, uteciștii în
treprinderii s-au an
gajat să realizeze su
plimentar, prin ore 
de muncă patriotică 
în sprijinul produc
ției, produse în va
loare de un milion 
lei. Realizările lor 
din ultima vreme 
confirmă pe deplin 
justețea acestui an
gajament : datele
„la zi" consemnează 
obținerea unei pro
ducții de 500 000 lei.

• „Electroputere" 
Craiova. Recent, tlnă- 
rul colectiv al sec

ției de autoutilare a 
finalizat o nouă se
rie de produse des
tinate dotării între
prinderii. Este vor
ba de stația de 
turnare în rășină 
care va dubla capa
citatea de turnare a 
atelierului araldit I, 
din cadrul fabricii de 
aparataj electric.

• Institutul de 
cercetări $1 proiec
tări al întreprinderii 
„23 August" din Ca
pitală. Tinerii in
gineri și tehnicieni ai 
colectivului „insta
lații electrice" au 
realizat pînă acum,

res comorile inestimabile adă
postite de Muzeul de arheologie 
din Constanța, oprindu-se înde
lung în fața exponatelor, măr
turie a civilizației greco-latine 
pe teritoriul dacic. Străbătind 
orașul, oaspeții s-au oprit pe 
faleză de unde au admirat ma
rile construcții portuare, Șan
tierul naval, modernele ansam
bluri de locuințe.

Au fost vizitate. în continua
re, renumitele stațiuni Neptun, 
Jupiter, Venus, Saturn, unde 
numeroși turiști au salutat cu 
multă simpatie pe distinșii oas
peți.

Președintele Consiliului popu
lar al județului Constanța, Vasile 
Vîlcu, a oferit un dineu în onoa
rea căpitanilor regenți ai Repu
blicii San Marino.

federal al Austriei, dr. Bruno 
Kreisky. să aibă loc în perioada 
10—14 iulie 1975.

Williams, va face vizită ofi
cială de prietenie în țara noas
tră, în prima jumătate a lunii 
iulie 1975 ,

CRONICA
U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala de
legația Consiliului american 
al tinerilor lideri politici din 
S.U.A., formată din Spencer 
Oliver, președintele Consiliu
lui, și Robert Alien, preșe
dintele de onoare al Organi
zației Tinerilor Democrați din 
S.U.A., care a efectuat o vi
zită in țara noastră. ,

în plus față de sar
cinile ce le reveneau, 
patru proiecte rea- 
lizind o economie de 
aproape 40 000 lei. 
Pînă la Congresul al 
X-lea al U.T.C. ei 
s-au angajat să e- 
laboreze suplimentar 
proiecte în valoare 
de 100 000 lei.

• Trustul de con
strucții Dolj. Cei 
mai tineri construc
tori doljeni au fina
lizat de la începutul 
anului și pînă in 
prezent 600 de a- 
partamente, cu 300 
mai mult față de 
sarcinile ce le re
veneau.

Brigada
„Seinteii tineretului" 
transmite din județele

Ilfov și ialomița

Pesfe Bărăgan plouă torențial. Mașinile, surprinse, frag la 
adăpost. Combinele au rămas imobilizate în lan, camioanele 
cu griu sub prelată grăbesc spre punctele de depozitare. Le 
urmează remorci încărcate cu baloți de paie. în ciuda p«oii 
care se dezlănțuie tot mai puternic, o parte din activitatea 
campaniei continuă. Este în firea bunului gospodar hotărîrca 
de a nu se lăsa învins. Pentru că și în asemenea momente 
cînd nu se poate munci intens, el. chibzuiește, ia măsuri sa 
treacă neîntîrziaf la acțiune. Desprindem de pe un itinerar de 
120 km străbătind pămînturile a două județe, Ilfov și ialomița 
secvențe din preocuparea oamenilor, specifice acestor momente.

DEMARAJUL ESTE BUN.
SE IMPUNE, INSA,

SPORIREA VITEZEI DE LUCRU !
Primul popas — C.A.P. Sinești, 

județul Ilfov. La sediu peste 20 
de cooperatori se sfătuiesc ce 
ar putea face pe o vreme ca 
asta, unde ar putea interveni. 
„Am recoltat abia 120 hectare cu 
griu. Mașinile au mers din plin, 
producția este bună — ne spu
ne contabilul șef al unității. So- 
crate Ene. In cîmp ne-au mai 
rămas încă 550 hectare". Da, la 
Sinești s-a demarat bine. La 
baza de recepție au fost pre
date cîteva sute de tone și pen
tru că au fost judicios selectate 
primele loturi, 120 tone se află 
deja la adăpost, în magazia co
operativei — sămînța pentru vi
itoarea recoltă. Și la C.A.P. Mo
vilita. din același județ, aflăm 
fapte notabile. Din 700 hectare, 
210 și-au dat rodul. Reținem din 
spusele tovarășului inginer șef, 
Nicolae Iorga, preocuparea gos
podarilor de a-și asigura sămînță 
de bună calitate ; au fost înma
gazinate 30 tone din soiul Excel
sior, urmînd ca în aceste zile 
cantitatea necesară să fie com
pletată cu soiul Dacia. Este o 
opțiune verificată de realitatea 
acestui loc, soiurile respective — 
creație a specialiștilor români, 
sînt an de an cele mai bune pro
ducții.

Preocupare pentru soarta re
coltei, pentru cît mai grabnica 
ei strîngere și depozitare am 
întilnit și în alte unități agricole 
de pe traseu. La C.A.P. Ciochina, 
județul Ialomița, de pildă, fu
seseră recoltate aproape 300 hec
tare cu griu din cele 900 culti
vate. Și aici mai întîi s-a asigu
rat sămînța : 295 tone, diferența 
pînă la 965 tone se află la loc 
sigur, în baza de recepție

Așadar. în Bărăgan s-a dema
rat bine. Un pas bun, dacă ținem 
cont că recoltarea griului a în
ceput in ultimele zile ale lunii 
iunie. Cifrele amintite pînă aici 
impun însă o meditație. în ma
joritatea unităților secerișul s-a 
efectuat pe numai o treime din 
suprafață. Tocmai de aceea, se

CONSTRUCȚIILE 

DE LOCUINȚE-PUNCTE 

DE LUCRU ALE 

TINERILOR CAPITALEI
La cele aproape un milion de 

ore de muncă patriotică efectua
te de tinerii bucureșteni de la 
începutul anului pină in pre
zent — din care 200 000 pe șan
tierele căminelor de nefamiliști 
săptămina aceasta a mai adăugat 
alte citeva zeci de mii. S-a lucrat 
intens, cu încordare pe toate 
șantierele tineretului deschise 
recent. 100 de uteciști din sec
torul 1, muncitori și tehnicieni 
din cadrul întreprinderii Meca- 
noexport, Institutului de meteo
rologie și hidrologie, l.P.A. ș.a. 
au muncit la finisarea blocurilor 
8 și 11 din viitorul complex Do
robanți. Alte sute de tineri din 
cadrul sectorului 2 au contribuit 
la amenajarea zonei Colentina. 
In sectoarele 3 și 4, peste 1 700 
de tineri au lucrat la construc
ția de locuințe in zonele Ion Șu- 
lea, b-dul Macaralei, șoseaua 
Pantelimon. 300 de uteciști din 
întreprinderile și liceele secto
rului 5 și-au adus aportul la fi
nalizarea lucrărilor de la noua 
aripă a Spitalului 9, la amena
jarea Parcului Tineretului și a 
unor spații de joacă pentru co
pii in zona „Livada cu cireși". 
Alți 1 200 de tineri din sectoare
le 6 și 7 au îmbrăcat, de aseme
nea, salopeta de lucru. Da
torită și acestor tineri, noile 
blocuri de locuințe din Armata 
Poporului, o grădiniță și o școa
lă din această zonă, precum și 
Școala generală nr. 153 vor fi 
predate „la cheie" înainte de 
termen. Intr-o altă parte a Bucu- 
reștiului, 500 de tineri muncitori 
de la Laromet și Grivița Roșie, 
precum și din liceele sectorului 
8 au lucrat la amenajarea bazei 
cultural-sportive Străulești și la 
finisarea noilor blocuri din șo
seaua N. Titulescu.

Subsumate, toate aceste ac
țiuni oferă o imagine cuprinză
toare, spectaculoasă a realizări
lor tineretului bucureștean, a 
acelui tineret care, alături de toți 
ceilalți oameni ai muncii din 
întreprinderi, raporta eu min- 
drie. cu citeva zile în urmă. în
deplinirea sarcinilor de produc
ție ale cincinalului.

PAVEL PERFIL

Foto ; VASILE RANGA

RODUL BĂRĂGANULUI
TREBUIE PUS LA ADĂPOST

impune sporirea vitezei de lu
cru. Cînd afirmăm acest lucru, 
ne gîndim nu la mai buna an
trenare a eforturilor oamenilor, 
cît și la mai eficienta folosire 
a capacității mașinilor.

AU PUS SECERA IN CUI 1?
II întrebăm pe gestionarul G. 

Vasile de la Cooperativa de con
sum din Sinești cite secere are 
in magazie. Ne privește cu ui
mire, răscolește rafturile și des
coperă. în sfîrșit, una. Simbolic, 
ca la muzeu. „Am făcut. însă, 
comanda, se justifică dînsul, aș
teptăm să ne sosească". Aștep
tare, desigur, nu măsurată in 
ore. Chiar în condițiile in care 
ploaia se va opri combinele nu 
pot intra în lan mai devreme de 
2—3 zile. Orice bun gospodar 
știe, însă, că omul poate intra 
cu secera înaintea combinei. 
„Dar, ne spune Nicolae F. Ma
rin, cooperator, oamenii noștri 
au cam uitat să se întîlnească 
cu secera". La Căzănești, jude
țul Ialomița, discutăm cu Marin 
Stoica, președintele cooperativei 
de consum, care ne spune că în 
cele 68 de unități din subordine 
există cite 15—20 de secere. „Nu 
le cumpără nimeni, au ruginit 
în cui", ne spune Marin Stoica. 
Așa cum în magazine „stațio
nează" și coasele, cu excepția ci- 
torva care și-au găsit cumpără
tori tocmai din Baia Mare.

Nu suportă, desigur, compara
ție secera cu combina. Dar să fa
cem un calcul : numai în 3 coo
perative agricole Sinești, Movi
lita, Ciochina există circa 1000 
de brațe active de muncă, gata 
oricînd să fie antrenate în cam
panie. Cu aceste forțe se poate 
recolta într-o zi-lumină și de 
muncă intensă grîul de pe 200 
hectare, ceea ce ar echivala cu 
activitatea a peste 20 combine 
„Gloria" — adică atîtea mașini 
cite nu au la un loc toate cele 
3 cooperative. Este, deci, datoria 
conducerii unităților agricole să 
mobilizeze la muncă, cu atît mai 
mult in condițiile de vreme ne
favorabilă, aceste forțe. Dintot- 
deauna, spiritul de hărnicie al 
țăranului romin n-a lăsat secera 
să ruginească în cui.

Foto : VASILE RANGA

Prezenți unde ne așteaptă țara!
Studenții Facultății de meta

lurgie din București, cei care au 
lansat chemarea patriotică, a 
promoției 1975, „Fiecare specia
list la postul unde va fi reparti
zat", dețin de două zile foaia de 
repartiție guvernamentală in în
treprinderile de profil ale țării : 
o sută patruzeci și cinci „ing.“ 
metalurgiști au și plecat in ultima 
vacanță studențească. Nici un 
refuz, nici o „dezertare" : „in
dustria grea" a specialităților — 
metalurgia — este, așadar, la 
înălțime.

Ieri, am fost prezenți la re
partiția T.C.M.-iștilor, ingineri 
care concep, proiectează și con
struiesc mașini. La „centrul de 
comandă" — telespeakerul cen
tral — situat la Conservator, a- 
colo unde se află comisia gu
vernamentală se primesc opțiu

A apărut numărul 100 al revistei 
„MAGAZIN ISTORIC11

• Un glorios deceniu de 
istorie o NICOLAE 
CEAUSESCU: Unitatea 
dintre trecut, prezent și vii
tor • La început de secol — 
grupurile socialiste române 
de la Paris • Mihai Viteazul 
și românii transilvăneni • 
Documente ale istoriei : Tra
tatul de la Paris (1856) și Di- 
vanuriie ad-hoc din Moldova 
și Țara Românească • Secre
tele mareșalului Bazaine... • 
Constantin Brîncoveanu și 
serviciile sale de informații 
• Bicentenarul S.U.A. • Acad.

STAREA TEHNICA
A MAȘINILOR - CEVA 

CARE NU ARE NIMIC COMUN
CU... STAREA TIMPULUI 

PROBABIL
Plouă de o zi, dar o combină 

„Gloria" zace de 4 zile la C.A.P. 
Movilița. Este una din cele 9 
mașini intrate în acest an in do
tarea S.M.A. Are instalația elec
trică defectă. Nu se poate repara 
nici in atelierul propriu. Tocmai 

La bazele de recepție se descarcă griul.
de aceea, asemenea mașini, aflate 
în garanție, primesc asistentă 
tehnică din partea unui service 
al uzinei producătoare. Deși a- 
nunțată, „Semănătoarea" nu și-a 
onorat de 4 zile datoria. Tot aici 
există multe tractoare cu mo
toare defecte care stau în aștep
tarea pieselor de schimb. Prost 
funcționează și presele de balo
tat paie din lotul acestui an so
site de la I.M.U.M. Medgidia. 
Din această cauză ritmul de lu
cru este scăzut, campania de re
coltare se prelungește, în detri
mentul grîului care se coace 
pînă la scuturare în spic.

în asigurarea cu piese de 
schimb, deci, în buna întreținere 
a mașinilor nu se apelează la 
factorul de probabilitate speci
fic vremii ; această preocupare 
putea fi prevăzută din timp și 
cu atit mai mult impusă astăzi.

nile : sînt peste 800 de oferte de 
locuri de muncă la dispoziția 
promoției de T.C.M.-iști din 
București, Cluj, Iași, Timișoara

Promoția 1975 
în fața comisiilor 

de repartizare

— atîtea cîți absolvenți a dat 
seria 1975.

Ne vine greu să-i abordăm, să 
le cerem interviuri... se așteaptă 
in fața difuzoarelor, fiecare ur
mărind cu creionul în mină lo
cul care a fost deja ales de un 
alt coleg și, deci, care sînt locu

Miron Nicoleseu : Gînduri 
despre eternitate și istorie • 
O călătorie ,1a Muntele Athos
• Cine „a inventat" istoria ?
• Noi descoperiri arheologi
ce • Filatelie și istorie • 
Sfirșitul lui Take Ionescu
• Ultima zi a lui Armand
Călinescu • Cine a murit în 
turnul de la Temple ? •
„Frăția coastei" — un episod 
din istoria pirateriei • Sfîr- 
șitul țarismului : abdicarea — 
unica soluție • Concursul 
Magazin istoric — ediția 1975.

In finalul raidului purtăm o 
discuție cu tovarășul Ion Avram, 
director adjunct al Direcției ju
dețene agricole ialomița. Ope
rativa la zi consemnează că din 
118 000 hectare s-au recoltat a- 
proape 60 000 hectare, din care 
s-au eliberat 45 000, au fost a- 
rate 38 600 și semănate cu po
rumb boabe 34 000 hectare. „Ci
frele acestea, însă — ne spune 
dinsul — nu reprezintă potenți
alul real de lucru al celor 1264 

combine „Gloria", 624 C-3 și 
1 077 prese de balotat. Cu toate 
că unele unități, cum ar fi Țăn- 
dărei, Cosîmbești, Ceacu, Măr- 
cuiești au depozitat 60—70 la 
sută din suprafețele de recoltat, 
altele ca Potcoava, Plevna, Luc- 
șeanu, Săpunari, Stelnica sînt 
mult rămase în urmă. Pe an
samblul județului viteza zilnică 
de înaintare in lan este sub cota 
prevăzută. De aceea, trebuie or
ganizată mai bine munca și 
chiar dacă plouă vom folosi din 
plin fiecare oră bună de lucru. 
Pentru semănatul culturilor du
ble, spre exemplu, am apelat și 
la ajutorul a 150 de elevi de la 
Liceul de mecanizare din Ciul- 
nița care lucrează în schimbul 2 
pe tractoare, la arat și pregătit 
terenul".

I. ANDREIȚĂ 
ȘT. DORGOȘAN

rile rămase. In orice caz, acest 
sistem de repartiție este consi
derat cit se poate de echitabil . 
Decretul aprobat recent de Consi
liul de Stat pune pe prim plan 
prioritatea muncii, rezultatele 
pe care le-au obținut în timpul 
studiilor și, desigur, și alte con
diții sociale cum ar fi, de pildă, 
prioritatea alegerilor centrelor 
muncitorești, de unde provin 
absolvenții. La primele ore ale 
dimineții au trecut prin fața co
misiei „capii de listă" ai promo
ției, cei cu mediile peste 9.

încă o săptămină mai durează 
acest act care îl așează pe fie
care din cei peste 20 000 specia
liști ai promoției 1975 la locul 
său de muncă, pentru care a fost 
pregătit.

L. L.

Manifestări 
economice de 

anvergură
în prima jumătate a acestui 

an, țara noastră a fost prezentă 
cu expoziții colective la 18 ma
nifestări economice internaționa
le de anvergură. Dintre aceste 
participări amintim. între altele, 
prezența întreprinderilor româ
nești Ia tîrgurile de la Frankfurt 
pe Main, Tripoli, Cairo, Utrecht, 
Paris, Detroit, Hanovra, Tokio, 
Casablanca, Budapesta, Poznan, 
Bilbao, Kinshasa. Consemnăm, 
de asemenea, expoziția indus
trială a României organizată la 
Pekin.
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Șl DIMINUAREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR!
O brigadă a ziarului nostru transmite 

din localitățile aflate pe șoseaua Bucur ești-Titu
Urmărim cursul rîului Dîmbo

vița, pe vechea șosea București- 
Pitești-Tirgoviște. Precipitațiile 
nebănuite din ultimile zile au 
scos din matcă apele rîului. în
treaga populație a satelor și lo
calităților prin care trecem se 
află afară, pe șosele, în cîmp. 
Se duce o luptă înverșunată cu 
forța șuvoaielor, pentru salvarea 
bunurilor materiale, a animale
lor. în curtea și pe terenul 
sportiv al școlilor din Bîldana, 
Lungulețu, Slobozia-Moară, Ră- 
cari, Conțești au fost stabilite 
tabere pentru animalele refu
giate din pășuni și adăposturile 
inundate. Tot avutul obștesc, 
toată agoniseala oamenilor tre
buie să fie salvată ! Aceasta este 
deviza tuturor comandamentelor 
locale de luptă împotriva inun
dațiilor, hotărirea tuturor cetățe
nilor, tinerilor.

LUPTA DIRZA PENTRU REVE
NIREA CIT MAI GRABNICĂ LA 

ACTIVITATEA NORMALA

Ajungem la Titu. Comitetul 
orășenesc, organdie locale de 
partid au mobilizat mari forțe 
pentru apărarea combinatului 
avicol, adevărată uzină, care 
produce anual 20 C00 tone de 
carne de pasăre. De 48 de ore, 
echipele formate din întregul ti
neret al orașului, lucrătorii com
binatului se află în luptă con
tinuă cu apele, pentru salvarea 
fermelor 2 și 3 cu un efectiv 
de cîteva sute de mii de păsări. 
Peste cîteva ceasuri, în această 
după-amiază (3 iulie), va fi 
scoasă din pericol ultima mie de 
păsări. Reșourile cu raze infra- 
roșii au reintrat in funcțiune și 
furajele concentrate se distri
buie normal, după rețetarul 
graficului de alimentație.

Pretutindeni se desfășoară o 
luptă hotărîtă pentru revenirea 
cit mai grabnică la normal, la 
situația dinaintea ploilor, ne 
spunea tovarășul Marin Iliescu, 
secretar al Comitetului județean 
Dîmbovița al P.C.R. în satele 
izolate de ape — Conțești-Vale, 
Prădulești, Gura Suții, Potlogi, 
Odobești, Corbii-Mari,. au fost 
deplasate pe calea aerului im
portante cantități de apă mine
rală, hrană și medicamente. 
Toate forțele medicale din dis
pensarele comunale, spitale și 
policlinici au fost mobilizate 
pentru asigurarea ajutorului și 
asistenței medicale.
ACOLO UNDE SINT CONDIȚII 
NORMALE DE LUCRU SE DA 
BĂTĂLIA PENTRU DEPĂȘIREA 
PRODUCȚIILOR PLANIFICATE

Lupta se dă pe două fronturi : 
împotriva apelor și pentru rea
lizarea și depășirea planului în 
întreprinderile industriale.

Cu toată situația grea în care 
se află Uzina de oțeluri înalt 
aliate de pe platforma industria
lă a Tîrgoviștei — producția 
merge continuu ; conducerea în
treprinderii, organizațiile de 
partid și U.T.C., mobilizînd co
muniștii, pe toți tinerii, au tre
cut la schimburi prelungite, în 
vreme ce în afară oamenii ac
ționează hotărit sub îndrumarea 
comandamentului de apărare. 
Este necesar ca pretutindeni 
unde sini condiții normale de 
lucru activitatea să nu înceteze 
o clipă, să se depună eforturi 
sporite, să se desfășoare o luptă 
tenace, organizată exemplar, 
pentru producții peste plan. Nu
mai astfel se pot diminua pa
gubele suferite de întreprinderi
le afectate de Inundații. în a- 
celași timp trebuie luate măsuri 
pentru ajutorarea acestora, pen
tru a veni în sprijinul colecti
velor de muncă din unitățile 
care luptă pentru restabilirea 
activității normale. Apele se 
retrag, dar ploile încep din 
nou. Acțiuni deosebite, cu
rajoase, au desfășurat muncito
rii întreprinderii de electricitate. 
Liniorii de pe magistrale de 
înaltă tensiune au luptat să 
mențină in șalterele mașini- 
lor-unelte din halele între
prinderilor industriale, in ca
sele oamenilor, tensiunea curen
tului electric. Pentru a fi înlă
turate și prevenite avariile po
durilor asaltate de puhoaie, oa
menii au transportat plăci masi
ve de armături betonate la stîl- 
pii podurilor, au adîncit prin 
mii șanțurile, au tăiat șoselele 
pentru scurgerea apelor.
ZIUA Șl NOAFTEA, LA LUMI
NA FARURILOR, PENTRU 

STRÎNGEREA RECOLTEI

Un sprijin deosebit este acor
dat localnicilor de către unitățile 
militare care acționează prompt, 
cu hotărire. Mașinile amfibii și 
alte unități de transport, depla
sează populația și bunurile aces
tora, afectate. în comuna Pot
logi, Palatul Brincovenesc, mo
nument istoric și de artă, a fost 
afectat copiilor și mamelor. Aici 
s-a stabilit un comandament de 
intervenție sanitar. Oamenii, în
conjurați pînă la brîu de ape, 
muncesc cu înverșunare pentru 
a salva bunurile materiale, re
coltele. Se lucrează continuu, 
ziua și noaptea, la lumina faru
rilor și proiectoarelor electrice ; 
in partea dreaptă a șoselei, de 
unde vin apele, — echipele de 
apărare înalță diguri, la adă
postul cărora cooperatorii adună 
din vaduri legumele. Magazinele 
alimentare din sate funcționează 
neîntrerupt pînă seara la orele 
22. Cei cate vin de la schimburi, 
după Un ceas-două de odihnă în
locuiesc pe cei din echipele de

apărare. Un singur gînd, o sin
gură voință — revenirea în cel 
mai scurt timp posibil la activi
tatea normală.

„OAMENII SINT HOTĂRÎȚI 
SĂ LUCREZE ATÎT CÎT ESTE 
NEVOIE PENTRU REFACEREA 

PIERDERILOR, PENTRU 
PRODUCȚII SUPLIMENTARE"

Sîntem în întreprinderea de 
aparataj electric pentru instala
ții din Titu. Viitura provocată de 
revărsarea pîrîului Șuța a spart 
digul de protecție ridicat în față. 
Apa a inundat incinta. Cei care 
se aflau în schimbul doi au în
ceput să lupte cu apa, care a 
cauzat întreruperea activității. 
„S-au alcătuit trei brigăzi — ne 
spune tovarășul Gheorghe Cojo- 
caru, comandantul centrului de 
pregătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei, care au acționat 
la repararea digului, la Izolarea 
cu saci de ipsos a tuturor intră
rilor, la evacuarea apei din sec
țiile de producție. Toată noap
tea, fetele, sub îndrumarea Fru- 
sinei Popa, secretara comitetu
lui U.T.C., au cărat apa cu gă
lețile". Intervenția promptă și 
energică a tuturor lucrătorilor 
din secția bachelită, cea mai im
portantă „celulă de producție", 
a salvat toate tablourile de co
mandă, care au fost ridicate și 
repuse apoi la locul lor după 
trecerea apei. La secția prelu
crări metalice șî atelierele de 
strungărie și prese mecanice 
i-am întîlnit pe maiștrii, reglo- 
rii și o bună parte a personalu
lui TESA. care i-au înlocuit pe 
cei ce acționaseră toată noaptea. 
Se sparge pavimentul pentru a 
putea folosi pompă electrică la 
evacuarea apei rămase. La unel
tele de muncă se schimbă rind 
pe rind tinerii muncitori Con
stantin Nicoiae, Vasile Stan, Ma
rin Topîrceanu, inginerii Ion 
Bucur, Paul Lungu. Dumitru 
Stoleru. Ion Galan și toți cei
lalți tovarăși de muncă. în spa
tele întreprinderii, alte echipe 
de muncitori, in frunte cu 
secretarul organizației de par
tid. Mircea Bucurică, fac e- 
forturi susținute pentru pune
rea în funcțiune a stației de re- 
circulare a apei și ea complet 
inundată. Alături de muncitori 
sînt prezenți elevi ai liceului

agricol, militari. Nimeni n-a pă
răsit postul, nimeni nu s-a odihnit 
decit după ce apele au fost silite 
să se retragă. Se întreprinde totul 
pentru ca activitatea productivă 
să se reia urgent. „Vrem ca 
pînă dimineață — ne declară 
tovarășul inginer Andrei Costea, 
directorul unității — să pornim 
secția bachelită. Oamenii sînt 
hotărîți să lucreze atît cît este 
nevoie pentru ca să putem re
face toate pierderile".

Ceasupi de efort neîntrerupt, 
muncă bărbătească, intervenție

promptă, toți ca unul singur, 
pentru salvarea bunurilor mate
riale, ale unităților de producție 
și personale, a recoltelor aflate 
sub apă. O dovadă de curaj și 
dăruire pe care o fac in aceste 
zile toți tinerii din zonele afec
tate. Și, alături de ei, ceilalți 
tineri din țară, care s-au anga
jat la noi depășiri ale sarcini
lor de plan.

ION MARCOVICI 
V. RAVESCU

Foto ; GH. CUCU

CHEMAREA
adresată de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

dorea unirii eforturilor tuturor 
cetățenilor pentru realizarea mă
surilor de care am vorbit. Dc 
asemenea, in conformitate cu 
starea de necesitate, toți cetă
țenii patriei apți de muncă tre
buie să participe activ la reali
zarea tuturor măsurilor stabi
lite de comandamentele județene 
și de organele de partid și de 
stat, in vederea apărării pro
prietății obștești și proprietății 
personale, pentru evitarea sau 
limitarea consecințelor inunda
țiilor.

De asemenea, paralel cu acti
vitatea de combatere a inunda
țiilor, vor trebui luate de indată 
măsuri — acolo unde nivelul 
apelor a Început să scadă — pen
tru lichidarea rapidă a efecte
lor inundațiilor. în această pri
vință se va acționa In primul 
rind pentru refacerea căilor de 
comunicații — căi ferate, șosele 
— a legăturilor telefonice, li
niilor electrice, avîndu-se în ve
dere în primul rind căile de co
municații, liniile telefonice și 
electrice principale.

Se vor lua toate măsurile pen
tru asigurarea bunei funcționări 
a tuturor unităților industriale și 
economice în general, care nu au 
avut de suferit de pe urma 
inundațiilor.

In unitățile economice care au 
fost afectate, într-o măsură sau 
alta, de inundații se va trece 
imediat la luarea tuturor măsu
rilor de refacere a instalațiilor 
și trecerea Ja activitatea pro
ductivă. Unitățile care nu au a- 
vut de suferit sau din localitățile 
Învecinate vor trebui să acorde 
un sprijin activ unităților care 
au fost afectate de inundații.

în agricultură, imediat ce »-

pcle încep să se retragă, va tre
bui să se treacă la luarea tutu
ror măsurilor pentru realizarea 
lucrărilor de scurgere rapidă a 
tuturor apelor. La aceste lucrări 
trebuie să participe toți cetățenii 
localităților respective. Acolo 
unde situațiile sînt mai grave 
vor trebui să participe și unități 
militare și cetățeni din alte loca
lități pentru a asigura scurgerea 
in cel mai scurt timp a apelor 
și salvarea recoltei.

Doresc să atrag in mod de
osebit atenția de a se face totul 
pentru a asigura salvarea de la 
distrugere a tuturor suprafețe
lor cu culturi agricole. Acolo 
unde se creează condiții favo
rabile trebuie trecut de indată, 
cu toate forțele și cu toate mij
loacele, la strîngerea recoltei de 
vară, a orzului, griului, mază- 
rei și altor culturi. Să nu aș
teptăm folosirea numai a com
binelor ! Repet, trebuie trecut 
eu toate mijloacele la stringe- 

* rea, zi și noapte. în cel mal 
scurt timp, a recoltei ! De ase
menea, trebuie luate toate mă
surile pentru reinsămințarea, 
acolo unde culturile au fost 
complet distruse, sau pentru 
cultura a doua, după stringerea 
orzului și griului. în conformi
tate cu sarcinile de plan cunos
cute. Trebuie să facem în așa 
fel incit eventualele pagube 
care au fost produse de inunda
ții să fie recuperate in întregi
me prin strîngerea la timp a 
culturilor și prin reinsămința
rea celor distruse sau prin cul
turi duble.

După cum vedeți, dragi to
varăși și prieteni, ne aflăm tn- 
tr-o situație care impune mă
suri hotărîte din partea țvluror 
cetățenilor patriei noastre, din

partea fiecărui om al muncii, 
indiferent de naționalitate, pen
tru a asigura desfășurarea in 
cele mai bune condiții a acti
vității productive, îndeplinirea 
planului in industrie și in a- 
gricultură, astfel incit să nu fie 
afectată cu nimic dezvoltarea 
economico-socială a patriei in 
urma inundațiilor catastrofale 
care au avut loc.

îmi exprim convingerea că 
toate organizațiile de partid, 
toți comuniștii, toți cetățenii 
patriei noastre, toate unități
le militare și toate organele de 
partid și de stat iși vor îndepli
ni în cele mai bune condițiuni 
răspunderile ce le revin, că, 
tntr-o strînsă unitate, Întregul 
partid, Întregul nostru popor, 
va acționa cu simț de răspun
dere, eu toată fermitate» și ho- 
tărîrea pentru lichidarea ur
mărilor acestor Inundații ca
tastrofale. Altfel vom de
monstra, prin munca și activita
tea noastră, că putem învinge 
orice greutăți, că sîntem ferm 
hotăriți și vom asigura înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea, dezvoltarea econo
mică socială a patriei, ridica
rea țării noastre pe noi culmi 
de progres și civilizație.

Cu această convingere, doresc 
să adresez tuturor cetățenilor 
patriei noastre, tuturor organe
lor și organizațiilor de partid, 
militarilor, forțelor armate, ce
lor din Ministerul de Interne, 
gărzilor patriotice, urarea și 
îndemnul de a face totul pen
tru a răspunde chemării și 
a-și îndeplini cu simț de răs
pundere datoria.

Vă urez succes și multă sănă
tate la toți !

r
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Un front de inimi cît o țară
PÂUNESCUde ADRIAN

Noi n-am avut răgazuri, pentru, lene, 
Prea rar am apucat un timp, senin, 
Că iarăși ape mari și tulburi vin, 
Puhoaiele și ploile viclene.

O, Patrie a luptei și credinți!, 
N-ai avut tu noroc de prea mult somn, 
Și toți urmîndu-l pe Viteazul Domn, 
Ne apărăm pămîntul și părinții.

Nu-i vrems-acum de sentimentalisme, 
Sîntem un front, de sus și pînă jos,
Și iarâși știm ce-i un bărbat frumos : 
Om simplu, purtînd șopcă, scurtă, cizme.

Nu-i timp de blestemat puterea ploii, 
N -ozele ni le-ncheiem luptînd 
C milioane de români în rind. : 
Gata de luptă sînt mereu eroii.

Plouă urît, e-un fel de moale tingă, 
O ploaie care ustură cîmp.i.i
Și arde grîu și sperie copii 
Și soarelui ii spune să se stingă.

N-aî avut tu noroc de prea mult somn,

Chiar dacă e și jalea să Tresară, 
Pentru aceste bunuri ce se duc, 
Furtuna n-o poți înfrunta c-un cuc, 
Ci cu un front de inimi cit o taro.

Mereu cu ochii sus spălarâm bolta, 
Ni-s mîinile pătate de băltiri,
Urechile flămînde sint de știri : 
Ce face țara ? Ce e cu recolta ?

Popor român, popor al încercării, 
Tu ești făcut din lupta de a fi,
Popor al zbuciumatei Românii, 
Popor sacrificat pe-altarul țării !

Ce lung e astăzi pîn-să fie miine, 
Ce lupte grele într-un singur ceas 
Și ce potrivnicii ne-au mai rămas 
De-nvins, spre a salva aceasiă pîine.

Și-acum, că iarăși ne-a-ncercat vecia, 
Cu rîuri tulburi și urîte ploi, 
Răspundem : sintem viță de eroi, 
Vom rezista I Trăiască România I
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Măsuri de urgență în sprijinul zonelor
Comisia Centrală 

de apărare împotriva 
inundațiilor comunică
Potrivit datelor Comisiei cen

trale de apărare împotriva inun
dațiilor, în seara zilei de 3 iu
lie situația nivelului apelor 
principalelor rîuri care s-au re
vărsat a fost următoarea :

Pe Tirnava Mare, Ia Mediaș 
și Copșa Mică, apele au început 
să scadă. Frontul viiturii se 
apropia de orașul Blaj, unde au 
fost luate măsuri de apărare.

Pe riul Olt situația s-a agravat 
în zona Sf. Gheorghe-Făgăraș, 
datorită creșterii nivelului ape
lor, peste cotele de inundații, cu 
circa 150—180 cm., afectînd 
obiective social-economice din 
această zonă. Culminația pe rîul 
Ialomița se mai menținea în 
zona Urziceni la valori de debit 
apropiate de 1 300 metri cubi pe 
secundă. Șoseaua națională a 
devenit impracticabilă prin de
versarea peste ea a apelor. în 
cursul nopții de 3 spre 4 iulie, 
apele vor începe să scadă în a- 
cest sector. La Slobozia, viitura 
se va produce în cursul zilei de 
5 iulie.

Pe Dîmbovița superioară ape
le au început să scadă. Se men
ține însă o situație încordată în 
zona nodului hidrotehnic Bre- 
zoaele, a lacului de acumulare 
Buftea și a iazurilor mici din 
amonte de pe valea Ilfovului.

Pe Argeș, frontul viiturii se 
apropia de Budești. culminația 
fiind prevăzută să se producă 
în ziua de 4 iulie.

Pe Mureș, la Alba Iulia, se va 
produce un maximum de debit 
de circa 1 800 metri cubi pe se
cundă în după-amiaza zilei de 4 
iulie.

La 3 iulie debitele Dunării 
erau staționare la intrarea în 
țară, in scădere in sectoarele

Turnu Severin-Cetate, Oltenița- 
Brăila și in creștere in sectoa
rele Calafat-Giurgiu și Galați- 
Tulcea. Cota de inundație se 
menținea la Hîrșova, iar cotele 
de atenție la Corabia. Isaccea și 
Tulcea. Debitul Dunării amonte 
de Baziaș a fost de 8 000 metri 
cubi pe secundă, față de 5 350 
metri cubi pe secundă debitul 
mediu. în următoarele zile de
bitul Dunării va atinge valori de 
circa 12 000 metri cubi pe se
cundă.

De la Dispecerul 
energetic național

Dispecerul energetic național 
informează că toate centralele și 
hidrocentralele electrice func
ționează normal.

în scopul asigurării alimentă
rii neîntrerupte cu energie elec
trică a industriei și populației 
din zonele afectate de ploile to
rențiale, ministerul de resort a 
constituit comandamente speci
ale la fiecare întreprindere de 
rețele și centrală industrială.

Datorită eforturilor deosebite 
depuse de echipele speciale de 
energeticieni, care lucrează fără 
întrerupere, în cursul zilei de 
joi, au fost repuse în funcțiune 
opt stații de transformare a e- 
nergiei electrice, care asigură 
alimentarea zonelor Tirgoviște, 
Rm. Sărat, Boldești și a altor 
centre. De asemenea, la Tg. Mu
reș, au fost puse din nou sub 
tensiune 12 posturi de transfor
mare, iar în zona Odorheiu 
Secuiesc — Cristur, șase linii de 
medie tensiune. Echipe speciale 
de intervenții lucrează zi și 
noapte pentru remedierea ava
riilor de pe unele linii electrice 
din județele Prahova, Dîmbovița, 
Buzău, Cluj, Argeș, Olt, Vîlcea, 
Mureș, Harghita, Ilfov, Teleor
man, Sibiu și Alba.

Din partea Ministerului 
Transporturilor 

și Telecomunicațiilor
Ministerul Transporturilor și 

Telecomunicațiilor anunță că, 
datorită ploilor torențiale căzu
te in unele zone ale țării, au 
apărut grave perturbări în tra
ficul feroviar, rutier, in secto
rul de poștă și telecomunicații. 
Prin mobilizarea operativă a lu
crătorilor din acest sector, cu 
sprijinul larg al populației loca
le și al unor unități militare, 
precum și prin folosirea a nu
meroase utilaje și mașini, in 
după-amiaza zilei de 3 iulie s-a 
reușit să se redea circulației 
linia ferată Aiud — Războieni, 
autostrada București — Pitești, 
precum și drumurile naționale 
Brașov — Tirgu Secuiesc — 
Brețcu și Brașov — Sf. Gheor
ghe — Miercurea Ciuc.

Sint închise, temporar, pentru 
circulația feroviară, liniile 
Ploiești — Brașov; Rupea — Si
ghișoara — Mediaș; București — 
Pitești; Golești — Cimpulung — 
Argeșel; Titu — Tirgoviște — 
Petroșița; Ploiești — Mizil; 
Ploiești — Urziceni; Ploiești — 
Mineciu; Buzău — Nehoiași; Sf. 
Gheorghe — Ciceu: Reghin — 
Tg. Mureș — Războieni; Bra
șov — Zărnești; Brașov — Fă
găraș ; Luduș — Măgheruș Șieu; 
Tirnăveni — Sovata — Praid. 
Asemenea restricții totale vizea
ză și liniile înguste Turda — 
Abrud; Alba Iulia — Zlatna; 
Tirgu Mureș — Praid; Luduș — 
Lechința.

Accesul este interzis, deocam
dată, pentru toate categoriile de 
autovehicule, pe următoarele șo
sele; Turda — Cluj; Ploiești — 
Buzău; Ploiești — Vălenii de 
Munte: București — Pitești — 
Rm. Vîlcea — Sibiu; Volneasa— 
Baraj Lotru; Pitești — Curte»

de Argeș — Zona de contur a 
lacului; Buzău — Nehoiași; Co
rabia — Turnu Măgurele; Dră- 
gășani — Pitești; Obirșia Lotru
lui — Sebeș ; Găiești — Tîrgoviș- 
te; Tirgoviște — Cimpulung 
Muscel; Pitești — Cimpulung 
Muscel; Abrud — Zlatna; Cîm- 
peni — Turda.

Pe sectoarele de căi ferate și 
drumuri avariate se lucrează in
tens cu echipe și utilaje pentru 
redarea lor cit mai grabnică cir
culației și pentru apărarea altor 
căi de comunicație de inundații.

Măsuri 
pentru aprovizionarea 

cu alimente a populației 
afectate de inundații
Ministerul Comerțului Inte

rior, in colaborare cu Uniunea 
Centrală a Cooperativelor de 
consum și organele județene de 
partid și de stat a luat măsuri 
pentru aprovizionarea cu ali
mente, din depozitele cele mai 
apropiate, a populației din zo
nele afectate de inundații. Ast
fel, încă din noaptea de miercuri 
spre joi de la Sibiu s-a expe
diat la Sighișoara mai mult de 
100 000 de sticle de apă mine
rală, 10 tone lapte praf, 40 tone 
făină. însemnate cantități de 
conserve, biscuiți și alte ali
mente. Populației din Găiești și 
Topoloveni i s-a trimis din lo
calități apropiate, cantitățile ne
cesare de zahăr, ulei, făină, pre
parate din carne și alte produse, 
în după-amiaza zilei de joi s-au 
expediat spre Alba Iulia can
titățile de produse alimentare 
care să asigure populației o a- 
provizionare corespunzătoare.

în localitățile unde s-au pro
dus inundații, sau in cele ame
nințate s-au format comanda
ment» care coordonează aprovi

zionarea populației. în acest 
scop sînt folosite mijloacele de 
transport ale unităților indus
triale, agricole și militare

Acțiuni 
pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor 
sau apariției epidemiilor 

în zonele inundate
Ministerul Sănătății a inițiat 

o serie de acțiuni de urgență 
pentru prevenirea îmbolnăviri
lor sau apariției de epidemii, in 
zonele care au avut de suferit 
de pe urma inundațiilor. Astfel, 
in județele afectate, la spitale 
și stațiile de salvare, au fost du
blate gărzile și echipele de in
tervenție, s-a asigurat sporirea 
stocurilor și concentrarea unor 
rezerve suplimentare de medi
camente, materiale dezinfectan
te și insecticide. S-a dispus în
ceperea imediată a vaccinării 
antițifoidice a populației și ad
ministrarea de gamaglobulină 
copiilor din aceste zone.

Buletin meteorologic
în cursul zilei de 3 iulie, vre 

mea a fost In general instabilă 
în centrul și estul Moldovei, in 
cea mai mare parte a Transil
vaniei, Munteniei. Dobrogei, în 
nordul Olteniei și sudul Bana
tului, unde au căzut ploi care 
au avut și caracter de averse. 
Vîntul a suflat moderat, tempe
ratura aerului la ora 14,00 oscila 
între 12 grade la Tirgoviște și 
26 de grade la Satu Mare și Si- 
ghetul Marmației. în București 
au fost 22 de grade.

în următoarele 24 de ore, vre
mea va fi in general instabilă

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
a examinat stadiul calamităților, 

stabilind măsurile de primă urgență
(Urmare din pag. I)

Here, importante noduri de co
municații.

La Ștefănești, Vărăști, Movill- 
ța și alte comune pe itinerariul 
București—Urziceni, o bună par
te din ogoare sînt sub apă. Co
muna Grădiștea este complet 
Înconjurată de apele lacului Căl- 
dărușani, care s-a revărsat pe o 
mare întindere. Localitățile Fier
binți. Crăcii de Jos și de Sus, 
Grindu, Moldoveni, Adîncata 
sint cuprinse de ape. în diferite 
locuri, construcții industriale și 
agricole sînt amenințate de vii
turi. Cît cuprinde ochiul, pină 
la marginea orizontului, Ialomi
ța s-a revărsat. De asemenea, 
orașul Urziceni și satele din jur 
sint cuprinse de ape. De pe va
lea Ialomiței, elicopterul, la bor
dul căruia se află secretarul ge
neral al partidului, se îndreap
tă spre valea Teleajenului. iar 
apoi spre valea Prahovei. După 
ce se survolează o parte din rîul 
Prahova, se continuă călătoria 
de lucru spre Argeș, revărsat 
din albia lui firească.

De Ia înălțime se vede in mod 
clar că acolo unde s-au luat 
măsuri pentru regularizarea al
biei riurilor, pentru amenajarea 
de canale de drenaj, în spiritul 
indicației date de secretarul ge
neral al partidului încă din 1971, 

afectate

culturile agricole nu au avut de 
suferit, iar localitățile și rețeaua 
de drumuri au fost protejate.

De asemenea, se remarcă 
faptul că nu peste tot, în zonele 
calamitate, se acționează cu 
fermitate și operativ pentru 
combaterea efectelor inunda
țiilor. Iată de ce se impune ca 
organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare, uni
tățile militare, gărzile patrio
tice, toți cetățenii să treacă de 
indată la aplicarea întocmai a 
măsurilor stabilite de Comitetul

Politic Executiv, pentru ca toate 
forțele umane și materiale să 
acționeze fără răgaz in vederea 
înlăturării grabnice a efectelor 
inundațiilor, pentru prevenirea 
pagubelor in zonele de deplasare 
a viiturilor. Este comandamen
tul major al acestor zile, o înal
tă datorie patriotică a tuturor 
comuniștilor, a tuturor cetățe
nilor, de a acționa ca un singur 
om în bătălia cu stihiile naturii, 
de a răspunde prin fapte chemă
rii secretarului general al 
partidului.

Ostașii țării 
în primele rinduri 
pe frontul apelor

in estul țării și în zonele de 
deal și de munte, unde vor că
dea ploi, care in unele locuri 
vor avea și caracter de averse, 
însoțite de descărcări electrice, 
în celelalte regiuni, ploile vor fi 
izolate. Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între 20 și 30 de 
grade, iar minimele între 10 și 
20 de grade.

Apele dezlănțuite i-au găsit și 
de această dată pe ostașii țării 
în primele rinduri pentru com
baterea stihiilor naturii. Umăr 
la umăr cu oamenii muncii, mi
litarii, constituiți in puternice 
detașamente de intervenție, do
tați cu mijloace tehnice adec
vate, sînt ferm angajați în sal
varea bunurilor colective, a 
populației lovite de calamități. 
Bărbătește, cu hotărire, ei se 
opun apelor care amenință u- 
nele obiective industriale, cum 
sînt Combinatul frigorific — Tg. 
Mureș, Fabrica de sticlă și Com
binatul zootehnic din Turda, 
precum și alte unități econo
mice.

în zonele localităților Făgăraș 
și Rupea, ostașii din detașamen
tele comandate de căpitanul Va
sile Moga și locotenentul major 
loan Belu, înzestrați cu puter
nice mașini de geniu, acționează 
pentru stăvilirea apelor Oltului, 
care pun în primejdie aceste a- 
șezări și activitatea lor produc
tivă. Militarii din subordinea

maiorului Nicoiae Cărăușu au 
reușit să salveze bunurile fer
mei zootehnice din localitatea 
Cornești, județul Mureș. în ace
lași timp, la Turda, ostașii de 
sub comanda locotenent-eolone- 
lului Nicoiae Văduva au contri
buit la scoaterea de sub ame
nințarea puhoaielor a peste 300 
de familii. în înfruntarea cu a- 
pele se află și detașamentul co
mandat de maiorul Vasile Co- 
darcea, în zona orașului Sighi
șoara, amenințat de revărsarea 
Tîrnavei Mari. Pe Argeș, în zona 
comunei Puțul cu Sălcii, elicop
terul comandat de locotenent-co- 
lonelul Gheorghe Tănase a eva
cuat 42 de oameni, dintre eare 
mulți copii.

Peste tot, acolo unde este ne
voie de brațul lor vinjos, mili
tarii armatei noastre, pătrunși 
de sentimentul înaltei datorii și 
răspunderi față de popor, iși 
fac datoria cu dăruire comunis
tă, în primele linii și pe frontul 
apelor.



0 viguroasă afirmare 
a dezideratelor majore 

ale femeilor de pretutindeni

„Scînteia 
tineretul ui“ 
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Cursa înarmărilor este incompatibilă 
cu imperativele noii ordini economice 

și politice internaționale
• Contribuția constructivă a delegației României 

la reușita lucrărilor marelui forum de la Ciudad 

de Mexico • Importante documente adoptate

Miercuri seara s-au în
cheiat lucrările Conferin
ței Mondiale a Anului In
ternațional al Femeii des
fășurate între 19 iunie și 
2 iulie la Ciudad de 
Mexico.

în ultimele ședințe plenare, 
conferința a aprobat informarea 
prezentată de România în cali
tatea ei de raportor general, un 
număr de 28 de rezoluții, „De
clarația de la Ciudad de Mexico", 
prezentată de „grupul celor 77“, 
și „Planul mondial de acțiune".

Conferința a aprobat, cu o ma
joritate impresionantă de voturi, 
proiectul de rezoluție prezentat 
de delegația Republicii Socialiste 
România, intitulat „Integrarea 
femeii în procesele de dezvoltare 
politică, economică și socială în 
condiții de egalitate cu bărba
tul".

Numeroase alte țări s-au ală
turat proiectului de rezoluție ro
mân, considerat unanim drept 
unul dintre cele mai cuprinză
toare documente aprobate de 
conferință.

Prezentînd documentul, re
prezentanta țării noastre in Co
misia a doua, tovarășa Maria 
Bobu, a subliniat, între altele, 
faptul că participarea femeii, în 
condiții de egalitate cu bărbatul, 
in toate sferele de activitate 
constituie o parte indivizibilă a 
dezvoltării politice, economice și 
sociale a fiecărei țări și că a- 
ceastă realitate trebuie să-și gă
sească reflectarea intr-un docu
ment internațional de amplă re
zonanță. Rezoluția afirmă că 
noile relații internaționale, baza
te pe depiina egalitate între sta
te. respectul independenței șl 
suveranității naționale, neinter
venția în treburile interne și 
dreptul popoarelor de a se dez
volta liber, in conformitate cu 
voința și aspirațiile proprii, cre
ează condiții favorabile pentru 
ca.femeia să-și aducă contribuția 
la cooperarea internațională, la 
cauza păcii și securității în lume.

Necesitatea ca fiecare țară să 
poată decide în mod suveran a- 
supra resurselor sale naturale, 
de a fi liberă să-și aleagă sis
temul economic și social, de a 
participa — în condiții de ega
litate — la soluționarea proble
melor economice mondiale șl, 
inainte de orice, necesitatea in
staurării unei noi ordini econo
mice și politice internaționale 
este amplu reflectată în rezolu
ția prezentată de țara noastră.

Amintind că trebuie să se de
pună toate eforturile pentru ac
celerarea dezvoltării economice 
și sociale, ca o condiție a lichi
dării subdezvoltării și a decala
jelor existente încă între state, 
pronunțindu-se pentru lichida
rea practicilor anacronice din 
viața internațională, a imperia
lismului, colonialismului, neoco- 
lonialismului și a oricăror forme 
de asuprire și discriminare, pro
iectul subliniază că „una din 
principalele sarcini ale statelor 
și ale organizațiilor internațio
nale în eforturile lor de a da 
conținut participării mondiale a 
femeii in sferele social-economi- 
ce constă in eliminarea inega
lităților economice, discriminării 
și exploatării, a războaielor, care 
contravin scopurilor și principii
lor Cartei Națiunilor Unite".

Conferința a aprobat, de ase
menea, declarația „Grupului ce
lor 77“ — cunoscută sub numele 
de „Declarația de la Ciudad de 
Mexico". Afirmînd că problema
tica femeii reprezintă problema
tica soci,etăților în ansamblul 
lor și că schimbările in actuala 
situație economică, politică și 
socială a femeii trebuie să fie 
parte integrantă a eforturilor vi- 
zind realizarea unor schimbări 
structurale, declarația sublinia
ză necesitatea dezvoltării și în
tăririi cooperării internaționale, 
în baza principiilor Cartei 
O.N.U., în scopul de a găsi so
luții problemelor mondiale și 
„de a construi o comunitate in
ternațională bazată pe echitate 
și justiție".

Ultimul document aprobat de 
Conferința Mondială a Anului

Situația din capitala 

Libanului in curs 

de normalizare
în ultimele două zile, situa

ția din capitala Libanului a În
ceput să revină treptat la nor
mal. Comandamentul poliției a 
mai semnalat citeva încălcări 
sporadice ale acordului de înce
tare a focului, dar, în general, 
acesta este respectat și, joi, di
mineața, majoritatea magazine
lor iși reluaseră programul nor
mal, iar circulația pe străzi re- 
intrase in ritm obișnuit.
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ZIUA CEA MAI LUNGA: Patria 
(orele 9,30: 12.45: 16; 19,30).

UN SALT SPRE MARE PER
FORMANȚĂ: Timpuri Noi (orele 
8; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30).

MARELE CIRC: Scala (orele 
8.30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30); 
Grădina Luceafărul (ora 20,15).

LEGEA PRERIEI: Sala Pala
tului (orele 17,15; 20.15); București 
(orele 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 
19; 21); Favorit (orele 9.15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30): Grădina Di
namo (ora 20,15); Grădina Bucu
rești (ora 20,15),

KIT IN ALASKA: Victoria (o- 
rele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15: 20,30); 
Flacăra (orele 15,S0; 17; 20,15).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ: Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.15; 20,30); Festival
(orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 21); 
Grădina Festival (ora 20).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI ÎN RUSIA: 
Lumina (orele 9; 11,15: 13,30: 16; 
18,15; 20,30); Drumul Sării (orele 
15,30; 18; 20).

Internațional al Femeii este 
„Planul mondial de acțiune", 
cuprinzînd problemele funda
mentale de a căror rezolvare de
pinde soluționarea deziderate
lor majore ale maselor de femei, 
în primul rind ale femeilor din 
țările subdezvoltate, ale celor 
din mediul rural, ale femeii 
muncitoare și ale altor categorii 
supuse încă discriminărilor.

Printre rezoluțiile aprobate, 
de asemenea, de conferință se 
numără și acelea referitoare la 
situația femeii chiliene, la ne
cesitatea obținerii unei jurisdic
ții depline de către Panama asu
pra canalului și zonei sale adi
acente. . a acordării de asistență 
R.D. Vietnam în eforturile de 
vindecare a rănilor războiului și 
de reconstrucție a țării, la nece
sitatea de a asigura protecție fe
meii muncitoare, mamei și co
pilului.

Delegația României, condusă de 
tovarășa Lina Ciobanu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președinta 
Consiliului Național al femeilor, 
a depus o intensă activitate în 
comisiile care au analizat do
cumentele adoptate de confe
rință, în. vederea îmbunătățirii 
lor substanțiale. Amendamentele 
propuse de țara noastră au în
trunit aprobarea majorității de
legațiilor prezente la lucrări, 
ele vizînd între altele soluționa
rea problemelor majore ale lu
mii contemporane, necesitatea 
lichidării tuturor surselor d<# 
conflict, a intăririi cooperării 
internaționale cu respectarea 
principiilor independenței și 
suveranității naționale, neames
tecului in treburile interne, drep
tul de apărare a integrității te
ritoriale, promovarea unei noi 
ordini economice internaționale, 
ca o condiție a păcii și pro
gresului social. De asemenea. 
„Planul mondial de acțiune" 
consemnează propunerea Româ
niei privind elaborarea unei Car
te a drepturilor femeii — docu
ment care să completeze pe cele 
existente ale O.N.U.
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• PERIODICELE TEHNICO-ȘTIINȚIFICE IN LUME. 
Institutul de documentare și informare de la Bielfeld 
a întocmit, la cererea C.E.E., o expertiză a periodicelor ______
științifice. A rezultat că in lume apar 90 000 de asemenea pe
riodice. Cea mai mare proporție o dețin revistele tehnice, cu 
9 500 de titluri. Urmează agricultura — 4 000 de titluri — me
dicina și științele naturii, care impart locul trei, cu cite 3 000 
de titluri fiecare. Cele mai multe reviste tehnico-științifice apar 
în Statele Unite ale Americii • POPULAȚIA BELGIEI se cifra, 
in 1974, la 9 788 248 locuitori — se arată intr-un comunicat ofi
cial al Biroului național de atatistică publicat la Bruxelles. In 
raport cu anul precedent, populația țârii a crescut cu 31658 
locuitori • UN APARAT PENTRU NEVAZATORI a fost pre
zentat ziariștilor la Fabrica de instrumente optice din Varșo
via. Aparatul, denumit Electrooftalm, a fost realizat după pro
iectul profesorului Witold Starkewicz. El permite orbilor să dis
tingă obiectele simple, cu contrast puternic. In timpul demon
strației un orb a reușit, grație electrooftalmului, să distingă 
forma unor figuri compuse din bucățele de hirtie, să remarce 
figura unui om aflat în fața sa și direcția spre care se de
plasa acesta. Posibilitățile aparatului pot fi extinse, afirmă 
specialiștii • EVENIMENT FERICIT. Familia Mamedov din Baku 
a sărbătorit, la 2 iulie, un eveniment fericit: nașterea a trei 
copii gemeni, două fetițe și un băiețel. Poate că sărbătorirea 
evenimentului nu ar fi luat o amploare deosebită dacă mama, 
Rubaba Mamedova, nu ar fi dat naștere, anterior, la... alte trei 
perechi de gemeni • RECORDUL MONDIAL LA CONSUMUL 
DE... MIERE este deținut de locuitorii R.F.G. In țară există 
1,2 milioane de colonii de albine, care produc 15 000 tone de 
miere pe an. Apicultura se bucură de o popularitate crescindă 
în Republica Federală Germania. Mai mult de 90 la sută din
tre apicultorii vest-germani consideră creșterea albinelor ca o 
folosire de timp agreabilă, un „hobby" sau ca o activitate în 
măsură să le sporească venitul. S-a realizat și performanța de 
a face în mare măsură albinele inofensive, acestea manifes- 
tind din ce în ce mai puțin dorința de a-i înțepa pe crescă
tori. Ceea ce permite practicarea apiculturii chiar in grădi
nile orașelor • ALIMENTE ANTICOLESTEROL? Consumato
rilor australieni li se oferă în prezent lapte anticolesterol. Este 
vorba de o etapă spre comercializarea unor produse animale 
conținind grăsimi nesaturate, substanțe ce nu generează peri
culoasele depuneri de colesterol pe pereții vaselor sanguine. 
Descoperirea unei metode care să scadă în mod sensibil pro
centul de grăsimi neasimilabile existente In produsele animale 
ar putea revoluționa tehnologiile de preparare a cărnii, untu
lui și brinzeturilor, precum și fabricarea înghețatei și a pro
duselor de patiserie * AUTOMOBIL DE CURSE FABRICAT 
DE UN PARTICULAR. Fotografia de mal jos prezintă o nouă 
mașină de curse fabricată de un inginer vest-german, în virstă 
de 33 de ani. Această mașină va alerga pe circuitele interna
ționale avind la volan, succesiv, pe doi dintre cei mai buni 
piloți din țară. Automobilul a fost botezat „Rex“. Dimensiunile 
sale: 4,23 m lungime, 1,80 m lățime și 87 cm înălțime. După ce 
și-a făcut plinul cu benzină și apă, vehiculul atinge greutatea 
minimă cerută de categorie: 575 Kg. Pentru fabricarea carose
riei a fost utilizată o rășină de epoxyd autoextinghibilă, întă
rită cu fibre de sticlă.

„C. Tănase" (Sala Savoy): CER 
CUVINTUL LA... DIVERSE — ora 
19.30; Ansamblul „Rapsodia Româ
nă": ȚARĂ BOGATA-N FRUMU
SEȚI — ora 19,30.

JOCUL DE CĂRȚI: Capitol 
(orele 9,15: 11,30: 13.45; 16; 18.15; 
20,45); Grădina Capitol (ora 20.15); 
Flamura (orele 8; 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20,15).

TOAMNA BOBOCILOR: Lira 
(orele 16: 18,15): Arta (orele 15.30: 
17,43; 20,15); Grădina Lira (ora
20.15):  Grădina Arta (ora 20).

SPERIETOAREA: Central (orele 
9.15; 11.30; 13.45; 16; 18,15; 20,39). 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30: 20,45).

TATĂ DE DUMINICA: Doine 
(orele 11.15; 13,30; 15.45: 18; 20. La 
ora 9,45 — program pentru copii); 
Ferentari (orele 15.30; 18: 20,15).

ULTIMUL PISTOLAR DIN 
CROSS CREEK: Feroviar (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15: 20.30); Au
rora (orele 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15); Grădina Aurora (ora 20).

ZBOR PESTE LIVEZI: Bucegi 
(orele 16; 18).

RECOMPENSA PENTRU SERIF: 
Grlvița (orele 9: 11,15; 13.30; 16; 
18,15: 20,30); Miorița (orele 8; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15).

HAIDUCII: Dacia (orele 8; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

Convorbire intre 
miniștrii 

de externe 
ai României 
și U.R.S.S.

La 3 iulie, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
aflat la Moscova, in drum spre 
R. P. Mongolă, s-a întilnit cu 
A. A. Gromîko. ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire prietenească în pro
bleme de interes reciproc, la 
care au participat Gheorghe Ba- 
drus, ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică, și N. N. Ro
dionov, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S.

în onoarea oaspetelui român 
A. A. Gromîko a oferit un di
neu, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT

ANGLIA: AMBASADORUL 
ROMAN PRIMIT DE LIDERUL 

PARTIDULUI LIBERAL

• JEREMY THORPE, liderul 
Partidului Liberal din Marea 
Britanie, l-a primit la Palatul 
Westminster — sediul Parla
mentului — pe ambasadorul 
României la Londra, Pretor 
Popa. Au fost discutate proble
me de interes comun și s-a fă
cut o trecere în revistă a diver
selor aspecte ale relațiilor ro- 
mâno-britanice, sub!iniindu-se 
importanța extinderii și adinci- 
rli lor. La întîlnire au fost pre- 
zenți reprezentanți ai conducerii 
Partidului Liberal — membri ai 
Camerei Comunelor sau ai Ca
merei Lorzilor.

Recent, 
(R.F.G.) 
tehnico-

*

<

1

TEROARE PE „BRITANNIC": 
Buzești (orele 9: 11,15; 13,30: 16; 
16,15; 20.30); Tomis (orele 9; 11.15; 
13.30; 16: 18,15): Grădina Buzești 
(ora 20,15): Grădina Tomis (ora
20.15).

TELEGRAME: Unirea (orele 16; 
18).

HOINARII: Cotrocenl (orele
13.30: 13.45: 18 ; 20.15).

PRIMĂVARA TRISTĂ: Giulești 
(orele 15.30: 18: 20.15).

COMEDIE FANTASTICĂ: Pacea 
(orele 15.30; 17,43 : 20).

CEI MAI FRUMOȘI ANI: Glo
ria (orele 8,45: 11,15; 13,30; 15,45: 
18,15; 20,45); Modern (orele 9; 
11.15: 13.30: 16; 18.15; 20,30); Gră
dina Modern (ora 20).

UN HOROSCOP CU BUCLUC: 
Cringași (orele 16; 18,15).

MAREA CURSĂ: Floreasca (ore
le 15.30; 19).

HYPERION: Viitorul (orele
15.30; 18; 20).

ULTIMA ZĂPADA DE PRIMĂ
VARĂ: Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20).

LUMINA LA CAPĂTUL TUNE

Delegația parlamentară română primită 
de primul ministru al Turciei

Delegația parlamentară româ
nă, condusă de Corneliu Mănes- 
cu. președintele Comisiei pentru 
politică'externă și cooperarea e- 
conomică internațională a Marii 
Adunări Naționale, care se află 
intr-o vizită în Turcia, a 
fost primită de primul ministru 
turc, Suleyman Demirel. în ca
drul convorbirii cordiale ce a 
avut loc cu acest prilej, pre
mierul turc a rugat să se trans
mită mesajul său de prietenie, 
urări de sănătate și fericire, de 
noi succese președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. EI a exprimat, de 
asemenea, dorința guvernului 
turc de a dezvolta în continuare 
relațiile de prietenie și colabo
rare dintre Turcia și România.

Corneliu Mănescu a fost pri
mit și a avut o convorbire cor
dială și cu Biilent Ecevit, pre-

• GUVERNUL PORTUGHEZ a 
adoptat un decret care va fi dat 
publicității în Jurnalul oficial, 
în legătură cu crearea consiliilor 
regionale pentru reforma agra
ră — a anunțat, miercuri seara, 
ziarul „A Capital". Potrivit pu
blicației, consiliile vor avea, in
tre altele, sarcina de a întocmi 
listele imobilelor și proprietăți
lor agricole care cad sub inci
dența legii privind reforma a- 
grară, de a sesiza actele de sa
botare a reformei și a propune 
statului măsuri pentru sancțio
narea lor.

Comisia politică a Adunării 
Consiliului Europei (orga
nism consultativ în care sint 
reprezentate parlamentele din 
18 țări vest-europene), re
unită la Lyon, a adoptat un 
document în legătură cu re
zultatele și perspectivele 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa. în 
ceea ce privește urmările in
stituționale ale conferinței, 
documentul cere să se pre
vadă ca, după un interval de 
timp rezonabil, participant» 
să se reunească din nou pen
tru a evalua gradul de pu
nere in aplicare a documen
tului final al conferinței.

• AGENȚIA TANIUG infor
mează că, in localitatea iugo
slavă Tuzla, au fost pronunțate 
sentințele în procesul intentat 
unui grup dușmănos care „a ac
ționat organizat de pe poziții 
birocratic-dogmatice, cominfor- 
mist-staliniste și naționaliste". 
Cei șapte membri ai grupului 
au fost condamnați la închisoa
re pe termene variind între 18 
luni și 9 ani.

într-un comentariu al agen
ției Taniug se subliniază că 
membrii grupului au acționat 
deliberat in direcția răspindirii 
defetismului și creării unui cli
mat social nefavorabil, au în
cercat să provoace și să instige 
ura între popoarele și naționa
litățile iugoslave, să disprețu
iască concepția apărării generale, 
politica externă de nealiniere, 
să nesocotească revoluția.

Inundații în unele țări 
europene

VIENA. Joi dimineața, apele 
Dunării au atins la Viena nivelul 
record de 7,70 metri (cota de a- 
larmă fiind de 7,10 metri) Servi
ciile hidrologice austriece apre
ciază însă că nivelul apei va în
cepe să scadă, deși se semna
lează încă o ușoară creștere în 
bazinul superior al fluviului.

în capitală, cheiurile și in
stalațiile portuare, precum și 
unele străzi învecinate Dunării 
se află sub apă, iar traficul flu
vial este interzis.

Ploile abundente și inundați
ile care s-au produs in ultime
le zile în Austria s-au soldat cu 
moartea a 11 persoane, dintre 
care doi adolescenți și-au pier
dut viața într-o furtună de ză
padă, in Carinthia. Trombele de 
apă care au făcut ravagii timp 
de patru zile în diferite zone 
ale țării, distrugind recoltele și 
smulgind arborii, se vor solda, 
potrivit aprecierilor specialiști
lor, cu pagube mai mari decît 
cele provocate de inundații.

BUDAPESTA. Ploile abun
dente care au căzut in ul
timele zile in R. P. Ungară

LULUI: Moșilor (orele 15,30; 18; 
20): Grădina Moșilor (ora 20,15).

NEMURITORII; Popular (orele 
15,30; 18; 20,15).

INVINCIBILUL LUKE: Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

PE AICI NU SE TRECE: Munca 
(orele 15.30; 19).
TĂCEREA DOCTORULUI 

EVANS: Rahova (orele 16; 18).
ACTORUL ȘI SĂLBATICII: VI- 

tan (orele 15,30; 19).
PIRAȚII DIN PACIFIC — 

INSULA COMORILOR: Progresul 
(orele 16: 19).

ȘCOALA TINERILOR CĂSĂ
TORIȚI: Grădina Bucegi (ora
20,15).

GOANA DUPĂ AUR: Grădina 
Vltan (ora 20.30).

UN OM ÎN SĂLBĂTICIE: Gră
dina Unirea (ora 20.15).

Teatrul de Comedie (la Teatrul 
de vară „Herăstrău"): NOAPTEA 
LA MADRID — ora 20,30; Teatrul

ședințele Partidului Republican 
al Poporului, care a transmis, de 
asemenea, un mesaj prietenesc 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
exprimind dorința de a se ex
tinde și intensifica pe mai de
parte relațiile româno-turce. A 
fost prezent ambasadorul țării 
noastre la Ankara, George Ma
rin.

Miercuri, parlamentarii ro
mâni au fost primiți de Ihsan 
Sabri Caglayangil, ministrul de 
externe al Turciei, și s-au în- 
tîlnit cu membri ai comisiilor de 
politică externă ale Senatului și 
Medjlisului Turciei, cu care au 
discutat aspecte ale dezvoltării 
raporturilor dintre parlamentele 
României și Turciei, in intere
sul popoarelor celor două țări, 
al prieteniei, înțelegerii și co
laborării pașnice in Balcani și 
în lume.

• PARLAMENTUL TURC a 
votat, miercuri, prelungirea cu 
încă o lună a stării de urgență 
în provinciile Ankara, Istanbul, 
Adana și Icel. Starea de urgență 
in cele patru provincii este in 
vigoare de la 20 iulie 1974 și a 
fost declarată în legătură cu e- 
venimentele din Cipru.

• GUVERNUL LABURIST al 
premierului Harold Wilson a 
fost pus, miercuri seara, în mi
noritate, în Camera Comunelor, 
cu prilejul votului asupra a 
două amendamente la proiectul 
de lege privind activitatea In
dustrială.
1 200 000 DE ȘOMERI IN 

FRANȚA
• POTRIVIT ziarului „L’Hu- 

manitâ", șomajul afectează in 
prezent în Franța peste 1 200 000 
de persoane. Cotidianul relevă, 
pe de altă parte, că sint ame
nințați de șomaj peste 400 000 
de tineri, care au absolvit în a- 
cest an diferite școli.
• JOI la Moscova a avut loc o 

convorbire între Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și Willy Brandt, pre
ședintele Partidului Social-De
mocrat din R.F.G.
• LA GENEVA au continuat, 

joi, negocierile sovieto-america- 
ne privind limitarea înarmări
lor strategice (SALT). Actuala 
rundă de negocieri a fost reluată 
miercuri, după o întrerupere de 
aproape 2 luni.
PLENARA C.C. AL P.C. DIN 

CEHOSLOVACIA
în zilele de 2—3 iulie, la Praga 

a avut loc plenara C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia care a discutat 
probleme referitoare la analiza 
îndeplinirii hotărîrilor plenarei 
din noiembrie 1974, directivele 
privind elaborarea proiectului 
celui de-al VI-lea plan cincinal 
de dezvoltare a economiei națio
nale, planul de stat pe anul 
1976, precum și alte probleme, 
informează agenția C.T.K.

C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
a adoptat in unanimitate hotă- 
rirea privind convocarea celui 
de-al XV-lea Congres al P.C. 
din Cehoslovacia, la 12 aprilie 
1976.

au făcut ca albia unor rturl 
să crească și, pe alocuri, chiar 
să se reverse. Rîul Raba a atins, 
în cursul zilei de miercuri, 410 
centimetri, iar Mura — 412 cm.

Au crescut mult și apele Du
nării. Apele riului Zala au cres
cut brusc cu 2,5 metri. în zona 
cuprinsă între Raba, Repce și 
Mura apele au ieșit din albii, 
inundind mari suprafețe și șo
sele. Circulația între o serie de 
localități este întreruptă, deoa
rece stratul de apă de pe șo
sele are 20—27 cm.

MtlNCHEN. Deși pericolul u- 
nor inundații puternice, practic, 
a trecut, nivelul apelor Dunării 
pe porțiunea bavareză a conti
nuat să crească ușor — a anun
țat un purtător de cuvînt al O- 
ficiului economiei apelor al lan
dului Bavaria. La Passau, unde 
inundațiile păreau iminente, ni
velul Dunării — care atinsese, în 
ziua precedentă 8,13 metri — a 
scăzut, joi, la 7,80 metri. Totuși, 
numeroase șosele din Bavaria 
au rămas închise traficului din 
dimineața zilei de joi.

PROGRAMUL 1
16.00 Teleșcoală. 16,30 „Flacăra"

— film documentar. 16,50 Inter
pret de muzică populară româ
nească. 17.00 Emisiune In limba 
germană. 18,45 Imagini din S.U.A.
— film documentar. 19,25 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Film 
artistic : „Flăcări și flori" — o 
producție a studiourilor sovietice.
21.30 Mai aveți o întrebare ? Mai 
există pete albe pe harta Univer
sului 7 22,10 24 de ore. 22,30 în
chiderea programului.

PROGRAMUL 2
17,00 Telex. 17,05 Film artistic : 

„Tovarășii" — o producție a stu
diourilor italiene. 19,25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20.00 Teatru liric 
TV : „Lucia di Lammermoor" de 
Donizetti. 21,50 Telex. 21,55 Viața 
economică a Capitalei. 22,20 închi
derea programului.

Ambasadorul 
României la Aden 

primit de președintele 
R. D. P. a Yemenului

Președintele Consiliului 
Prezidențial al Republicii 
Democratice Populare a Ye
menului, Salem Robaya Aii, 
a primit pe ambasadorul Re
publicii Socialiste România 
la Aden, Constantin Băbeanu.

Cu acest prilej, din partea 
președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, au fost transmise 
președintelui Salem Robaya 
Aii cordiale și prietenești sa
lutări, împreună cu cele mai 
bune urări de pace și progres 
poporului din R.D.P. a Ye
menului.

La rindul său, președintele 
Salem Robaya Aii a adresat 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune u- 
rări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate și 
noi succese în construcția so
cialismului poporului român, 

în cadrul Întrevederii au 
fost abordate posibilitățile de 
dezvoltare și întărire a rela
țiilor bilaterale, în spiritul 
respectului și egalității de
pline, al avantajului reciproc.

Turneul teatrului 
„C. I. Nottara" 

In Portugalia
în cadrul turneului pe care 

l-a întreprins in Portugalia, 
Teatrul „C. I. Nottara" a pre
zentat publicului din Lisabona 
piesele „Hamlet" de Shakes
peare și „Et in Arcadia ego", 
de Horia Lovinescu, care s-au 
bucurat de un deosebit succes. 
Concepția regizorală a lui Dinu 
Cernescu și interpretarea actori
lor români, in special Ștefan 
Iordache, Anda Caropol, Gilda 
Marinescu și Ștefan Radof, au 
obținut aplauze furtunoase și o- 
vații, precum și aprecierea una
nimă a criticilor de teatru, a 
presei portugheze și a conducerii 
Fundației „Calouste Gulben- 
kian", organizatoarea turneului.

Americanul la el acasă
n carnetele mele de 
Însemnări, datele, 
impresiile culese 
dintr-o recentă 
călătorie in Statele 
Unite ale Americii 

așteaptă încă, răbdătoare, clipa 
cind vor incepe să devină, sint 
sigur, un mic serial de reportaje 
de peste Ocean. Astăzi însă a- 
mericanii îți sărbătoresc ziua na
țională ți fiindcă aproape în 
toate casele in care am locuit, 
in toate cele optsprezece state 
vizitate, am văzut așezată la loc 
de cinste o imagine a textului 
Declarației de independentă, 
gindul mă duce Ia acei oameni 
simpli — muncitori, fermieri, 
profesori sau funcționari — care 
m-au găzduit, la spiritul lor 
prietenesc și deschis, la atitudi
nea lor ospitalieră, toate înso
țite de conștiința apartenenței 
Ia o națiune proaspătă, plină de 
energie, dar avind nu mai pu
țin ca altele problemele ei com
plexe.

Iată citeva date. In 1790, cind 
se făcea primul recensămint. in 
S.U.A. existau mai puțin de 4 
milioane de locuitori. Astăzi (a- 
dică la nici două sute de ani) 
sint peste 204 milioane. In 1950 
existau in S.U.A. 106 orașe cu 
peste 100 000 locuitori, pentru ca 
numai cu zece ani mai tirziu. 
in 1960, numărul acestora să fie 
de 130. Pe la 1900 Chicago arsese 
pină la ultima clădire. Azi, la 75 
de ani de la uriașul incendiu, 
este ai doilea oraș american, cu 
peste 3 500 000 de locuitori.

„Ritmul american" își spune, 
desigur, cuvintul in toate aceste 
creșteri spectaculoase. Și totuși, 
ca unul care-am bătut mai mul
te drumuri prin acea țară, iml 
permit să spun că pe american 
nu l-am descoperit in marile 
metropole, ci in orașele și loca
litățile mici, răspindite cu miile 
prin cele 50 de state. Dealtfel, 
pe americanii inșiși ii auzi ade
seori spunind că New-York-ul 
nu este „al lor" („este un oraș 
international", afirmă ei, aproa
pe cu convingerea că nu 
le aparține). O simplă 
dispută intre provincie ți cen
tru 7 Mărturisesc că mie în
sumi mi-a plăcut mal mult „pro
vincia". New York inscamnă 
mult zgomot. înseamnă poluare 
excesivă. Un peisaj al străzii, 
mai ales noaptea, insalubru — 
la propriu și la figurat. Trebuie 
să dispui de hani mulți ca să 
poți beneficia de accesul in ma
rile magazine, in marile săli, de 
locuințele luxoase, adică să poți 
să te sustragi lumii ciudate care 
apare odată cu apusul, inclusiv 
pe Brodway.

Or, provincia americană este 
cu totul altceva. O viață mai 
tihnită, curățenia, ordinea sint 
mai peste tot exemplare. Mi-a 
plăcut provincialul american la 
el acasă. Acolo, in provincie, ob
servi că zgiriie-norii sint pro
prii numai unei anumite părți 
a Americii. Preferința america
nului majoritar este casa de 
dimensiuni mici, uneori conti- 
nuind tradiții, nu prea vechi, 
desigur, cum am văzut in statul 
Missisippi, dar de cele mai 
multe ori reproducînd stilul nu
mit „colonial". Adică o casă 
de lemn, o casă pe jumătate ti

Cuvintul șefului delegației române la lucrările 
sesiunii de vară a Conferinței Comitetului de 

dezarmare
La Geneva continuă lucrările sesiunii de vară a Conferinței 

Comitetului de dezarmare. în acest cadru, delegația României 
desfășoară o activitate susținută pentru promovarea poziției ță
rii noastre in problemele dezarmării, in baza Programului de 
dezarmare stabilit la cel de-al XI-lea Congres al partidului.

în cercurile conferinței se ma
nifestă tot mai mult un senti
ment de insatisfacție in legătură 
cu impasul in care continuă să 
se afle negocierile din domeniul 
dezarmării, lucru demonstrat și 
de lipsa de vorbitori la ultimele 
două ședințe plenare.

Luînd cuvintul în ședința de 
joi, șeful delegației României, 
ambasadorul Constantin Ene, a 
făcut o analiză a situației ac
tuale a negocierilor din Comi
tet, cu referire specială la re
zultatele recentei conferințe 
pentru examinarea modului de 
aplicare a Tratatului de nepro- 
liferare.

La această conferință — a de
clarat vorbitorul — statele mici 
și mijlocii au nutrit speranța că 
vor fi adoptate măsuri eficace 
pentru întărirea Tratatului de ne- 
proliferare ca instrument eficace 
pentru menținerea păcii și 
securității internaționale. Fârâ 
a diminua importanța lucrărilor 
Conferinței, care au pus în evi
dență situația reală existentă în 
cadrul Tratatului, trebuie spus 
că această reuniune nu s-a pu
tut încheia cu rezultate practice 
care să răspundă interesului po
poarelor lumii.

Analiztnd rezultatele Conferin
ței, ambasadorul român a expri
mat îngrijorarea in legătură cu 
efectele acestora asupra nego
cierilor din comitet. „îngrijora
rea delegației române este cu a- 
tit mai mare, cu cit la Confe
rința de examinare a Tratatului 
de neproliferare a fost evidentă 
atitudinea ambiguă a țărilor po
sesoare de arme nucleare părți 
la tratat în ce privește îndepli
nirea obligației asumate de a 
continua cu bună credință ne
gocieri pentru adoptarea unor 
măsuri reale de dezarmare nu
cleară.

Intensificarea cursei înarmări
lor, stocarea de noi arme dis
tructive, sporirea cheltuielilor 
militare creează grave pericole 
pentru securitatea tuturor po
poarelor. Risipa permanentă a 
unor enorme resurse irosite 
pentru Înarmare, îndeosebi pen
tru înarmarea nucleară, explică 
în mare parte dificultățile din 
sfera economiei mondiale". 
Cursa înarmărilor este incompa
tibilă cu imperativele noii or

pizată, eu pereți dintr-un placaj 
fono și termoizolator, vopsiți tot 
de cele mai multe ori pe dinafa
ră in alb sau roșu, iar pe dină
untru în culoarea haitului. Dar, 
ceea ce este mai important, în 
acest spațiu, americanul dove
dește o știință nemaipomenită a 
traiului in familie. Fără să-și 
facă o prea mare problemă din 
ziduri, el știe, apelind și la so
cietăți specializate, să se orga
nizeze in interior. Aproape toate 
obiectele sint utile Ia maximum 
(el nu ține, de pildă, fotolii pen
tru... decor, preferă să stea pe 
covor cind nu le are, iar cele 
cumpărate sint intr-adevăr re
laxante). In ciuda unei anumite 
abundente, economia casnică 
este impinsă la limite maxime. 
Foarte rareori poți vedea intr-o 
locuință obișnuită o mobilă, ori- 
cit de mică, din lemn masiv. E 
scump ! — ți se spune. Pefele-ul, 
cum i se mai spune la noi scin- 
durii făcute din rumeguș, stă la 
baza celor mai frumoase obiecte 
casnice.

La artă americanul a ajuns 
parcă mai puțin. Artele plastice 
sint la nivelul reproducerilor, 
aparent ciudat fiind faptul că 
intr-o țară a realismului și teh
nicii excesive majoritari in 
case sint... impresioniștii fran
cezi ! Aproape in tot locul in- 
tilnești insă un pian, iar tehnica 
electronică stereo aduce muzică 
și, desigur, multă reclamă.

Căci ideologia practică ame
ricană stă in reclama comercială 
americană. „O zi fără jus — se 
spune permanent la televizor — 
este o zi fără soare !“. Și ameri
canul crede, iar deverul fabri
canților de sucuri (altfel foarte 
bune !) e mereu in creștere. Im
posibil să vezi o casă america
nă fără recipientul cu Jus.

Este o eroare, desigur, să spui 
că in America se trăiește greu. 
Dar tot o eroare ar fi să spui 
că pentru american „viata e 
simplă". In volumul „Iată Ame
rica" — editat de ambasadele 
S.U.A. in străinătate — venitul 
mediu al unei familii americane 
(4 persoane) este estimat la 8 000 
de dolari anual. Taxa (tot anua
lă) Ia o facultate se ridică insă 
pină la 5 000 de dolari. Deci, 
dacă ești american „mediu", și 
ai doi copii... Socotelile sint sim
plu de făcut. Iar cheltuielile 
pentru sănătate sint uneori im- 

dini economice și politice inter
naționale.

Referindu-se la situația exis
tentă în Europa, vorbitorul a 
arătat că nu se poate trece cu 
vederea faptul că in această 
parte a lumii sint concentrate 
enorme cantități de arme, în
deosebi nucleare, forțe și baze 
militare continuă să fie ampla
sate pe teritoriile altor state. 
Divizarea continentului în blocuri 
politico-militare opuse menține 
o stare generală de insecuritate.

în etapa actuală — a arătat el 
— se impun eforturi susținute, 
în cadrul unui program con
cret, pentru încetarea cursei 
înarmărilor, reducerea și înce
tarea producției de arme nu
cleare și trecerea la distrugerea 
stocurilor existente. Numai în 
acest fel se va putea împiedica 
pericolul proliferării armelor 
nucleare și eliminarea reală a 
pericolului unui război termo
nuclear.

în prezent, * arătat el, se 
impune o evaluare realistă a si
tuației existente în domeniul 
dezarmării, precum și a instru
mentelor de negociere. în acest 
sens, viitoarea sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., care 
este chemată să adopte măsuri 
in probleme de importanță car
dinală, va trebui să acorde o a- 
tenție deosebită dezarmării. 
Elementul central trebuie să-l 
constituie examinarea a însuși 
conceptului și principiului nego
cierilor multilaterale. Este evi
dent că ineficacitatea de pină a- 
cum a organismelor multilate
rale se explică, in mare măsură 
prin refuzul de stabilire a unui 
autentic dialog, prin refuzul de 
a lua în considerație punctele 
de vedere ale tuturor statelor.

O cotitură radicală trebuie re
alizată in întreaga activitate a 
comitetului, o schimbare de ati
tudine față de rolul acestui or
ganism în sistemul de negocieri 
de dezarmare devine imperativă, 
în această ordine de idei, este 
necesar să se reexamineze pro
blema participării O.N.U. la lu
crările Comitetului, nu în sen
sul unei prezențe simbolice, li
mitate la funcții tehnice, ceea 
ce nu corespunde responsabili
tăților majore ce revin organi
zației mondiale.

presionante. Iată de ce mulți 
străini se frig ca gizele la lam
pa numită America. „Noi avem 
condiții bune. îmi spunea un ce
tățean din Cleveland, dar sin- 
tem la a 3-a generație aici". O 
explicație, desigur. Mai sint și 
multe alte explicații, mai pro
funde, esențială fiind deosebi
rea flagrantă dintre clasele 
sociale.

Ceea ce mi-a plăcut însă cel 
mai mult la americanul obișnuit 
este optimismul practic. Belșu

gul unora este, fără Îndoială, 
rezultatul contractelor (ratelor), 
adică al datoriilor. Dar el, ame
ricanul, merge inainte, se zbate, 
a Învățat legea de aur a iniția
tivei, caută și, nu de puține ori, 
reușește. Așa își explică el în
suși aparifia a multe dintre in
vențiile, creațiile artistice, lu
crurile de excepție — „america
ne". Bucuria cea mai mare in 
familia americanului mijlociu, 
după naștere și căsătorie, mai 
este și azi „arderea chitanțelor". 
Adică achitarea tuturor ratelor. 
Deci dreptul de a da foc hirtiilor 
cu pricina.

...Atunci se organizează cele 
mai mari petreceri in casele ace
lor oameni care știu ce e eco
nomia, la un mod superior, și 
care se luptă cu toată energia ca 
să trăiască materialmente la un 
nivel elevat.

EUGEN FLORESCU
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