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ÎN TOT CURSUL ZILEI DE LUNI, 7 IULIE, 
CA ȘI ÎN ZILELE PRECEDENTE

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU S-A AFLAT 
IN MIJLOCUL OAMENILOR MUNCII,

conducind și indrumind nemijlocit acțiunile de prevenire și limitare la maximum a efectelor inundațiilor

Au fost vizitate zone din preajma Capitalei, 
din județele Ilfov, Dîmbovița, Argeș, Vîlcea, 

Olt și Teleorman
întreaga națiune, o unică vo

ință, un unic țel : prevenirea și 
combaterea efectelor inundații
lor asupra unităților economice, 
localităților, avutului obștesc și 
personal, salvarea și stringerea 
recoltei.

întreaga națiune răspunde 
prin muncă încordată, prin fapte 
de eroism izvor.ite din îndemnul 
conștiinței socialiste, la chema
rea secretarului general al parti
dului, intensificînd eforturile 
pentru traducerea în fapt a mă
surilor stabilite de Comitetul 
Politic Executiv la 6 iulie.

Ca și in zilele precedente, cînd 
s-a aflat permanent in mijlocul 
oamenilor muncii, al militarilor, 
conducind și indrumind acțiu
nile de prevenire și limitare la 
maximum a efectelor inunda
țiilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, cu alți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, a fost în tot 
cursul zilei de luni. 7 iulie, în 
zone din preajma Capitalei, in 
județele Ilfov. Dîmbovița, Ar
geș, Vilcea, Olt și Teleorman.

întreaga activitate din această 
zi a fost consacrată intîlnirilor 
cu oamenii muncii din zonele 
afectate de inundații, cu Colec
tivele unor mari întreprinderi, 
cu țărani cooperatori care, prin 
eforturi susținute, mențin pro
ducția continuă, adună recolte
le, cu toți cei care cu abnegație 
fac totul in bătălia cu apele 
pentru ca întreaga viață a țării 
să se desfășoare în bune con
diții.

In primele ore ale dimineții, 
la bordul unui elicopter, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au survo
lat mari zone ale Capitalei, de-a 
lungul Dîmboviței, verificind 
încă o dată — așa cum au fă
cut-o de nenumărate ori.— ni
velul apei, fiecare loc de con
tact cu cartierele Capitalei, sta
rea podurilor și a digurilor.

Prima escală s-a făcut în zona 
RoșhrCiurel — loc in care oa
menii muncii și militari sint an
gajați în lichidarea consecințe
lor inundației, în lucrări de pre
venire a unor situații similare. 
Față de situația constatată as
tăzi, secretarul general al parti
dului a indicat să se acționeze, 
în continuare, pentru consolida
rea malurilor și a, barajului, 
pentru mai buna protejare a stă- 
vilarului. S-au luat imediat mă
suri pentru ca indicația tovară
șului Nicolae Ceaușescu privind 
oprirea eroziunilor pe partea 
stingă a Dîmboviței să fie înde
plinită cu exactitate.

Modul concret, precis, în care 
secretarul general al partidului 
a stabilit ce trebuie făcut în 
funcție de situația constatată a 
permis organizarea unei activi
tăți susținute și, practic, la ore
le serii, tot ceea ce s-a indicat 
s-a îndeplinit. Debitul Dîmbovi
ței este controlat cu precizie și 
se pompează apa necesară uzi
nei de la Grozăvești.

Survolînd apoi, la bordul 
unui elicopter, cursul în amon
te al Dîmboviței și. în conti
nuare, văile Argeșului și Oltu

lui, precum și o parte a Dună
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat, in același timp, or
ganelor de partid și de stat, 
specialiștilor, noi măsuri in 
funcție de situația constatată 
în fiecare zonă, controlul efec
tuat de secretarul general al 
partidului oferind și prime 
concluzii și hotăriri cu privire 
la regularizarea in perspectivă 
a cursurilor unor ape, proteja
rea localităților și unităților eco
nomice din zonele supuse pe
ricolului inundațiilor.

în ideea studierii la fața lo
cului a cauzelor posibile ale 
inundațiilor provocate in aces
te zile de apele Dîmboviței, a 
examinării variantelor optime 
de regularizare a acestui riu. 
cit și a întregului bazin hidro
logic din zona Bucureștiului, 
secretarul general al partidului 
se oprește in raza comunei 
Brezoaia. Aici, o parte din riul 
Dîmbovița este preluat pe ca
nal spre Arcuda, iar restul 
apelor deversate în albia Ci.o- 
rogirlei.

Secretarul general al parti
dului constată cu satisfacție că 
sute de localnici, ajutați 
de militari ai forțelor noastre 
armate și membri ai gărzilor 
patriotice din unele unități 
economice bucureștene au înăl
țat un dig de apărare și au în
tărit barajul, reușind să pună 
stavilă furiei apelor și să sal
veze, în felul acesta, cîteva 
sate, reținind, în același timp, 
o parte a apelor care se în
dreptau spre București. Felici-

tîndu-i pentru abnegația cu 
care au muncit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă 
să se aibă in perspectivă lărgi
rea albiei in amonte de baraj 
pentru a spori debitul lacului 
de acumulare. Secretarul gene
ral critică,' totodată, faptul că 
apa necesară Capitalei nu este 
adusă numai din Dîmbovița 
sau riurile apropiate, folosin- 
du-se un canal natural, ci s-a 
recurs la instalații costisitoare 
pentru transportul apei din 
Argeș. Discutînd cu specialiștii 
dispunerea apelor din această 
zonă, in care se află Dîmbovi
ța. Ciorogirla, Argeșul și Saba- 
rul, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază necesitatea de a se 
elabora un plan general de sis
tematizare și regularizare a 
lor.

Aceeași temă este abordată 
și in discuția cu tovarășii Emil 
Drâgănescu, Paul Niculescu și 
Ion Stănescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Dîmbo
vița al P.C.R., la Conțești, unde 
se face o nouă escală pentru a 
se analiza și aici situația creată 
de apele Dîmboviței. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu sublinia
ză că în județul Dîmbovița tre
buie creată, de-a lungul tuturor 
apelor ce traversează acest ju
deț, într-o concepție unitară 
pentru fiecare riu. o suită de 
baraje și lacuri de acumulare. 
„Să fie refăcute toate planurile 
de sistematizare și regularizare 
a apelor din acest județ și din

(Continuare în pag. a IlI-a) ' La Conțețti-Boteni, în mijlocul harnicilor locuitori care de la copii pini la bătrîni se află pe tarla, secerînd.

Întreaga națiune răspunde prin muncă încordată, prin fapte
PE EROISM LA CHEMAREA SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI

Numeroase colective de oameni 
ai muncii se angajează să dea

Tot satul, de la copil la bâtrîn,
frontul pliniiin cimp, pe
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La strînsul recoltei
tofi să punem mina, 
nimeni să nu rămînă

spectator I
Transmitem de pe un traseu 

de peste 300 km, străbătuți prin
tre păminturi și recolte, printre 
oameni cu mașini și unelte, de-a 
lungul județelor Galați, Vran- 
cea, Buzău, Prahova. Dialo
gurile scurte, chipuri încrunta
te, hotăriri. Faptele țin locul cu- 
vintului. în numele omeniei și 
în conformitate cu starea de ne
cesitate, mobilizați de chemarea

secretarului general al partidu
lui, de prevederile Decretului 
prezidențial — avînd pildă, o 
dată în plus. inaltul exemplu 
personal dat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul cetățeni
lor din zonele calamitate — mii 
și mii de oameni, tineri și vîrst- 
nici, bărbați și femei, practic 
toate profesiile, fac zi și noapte 
front comun în ampla bătălie de 
diminuare a pagubelor, de strîn- 
gere și depozitare a roadelor 
cimpului.

in pagina a 2-a
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• Spirit de înaltă responsabilitate muncitorească 
® BRAȘOV : Așa muncesc constructorii de auto

camioane
• Telex U.T.C. : Tinerii în primele rînduri

ELOGIU CELOR 1N UNIFORMĂ MILITARĂ

Simbătă, 5 iulie — In fond, ce 
a spus nou ancheta de la 
televiziune a lui Mihai 
Stoian despre tinerii „fără bu
solă", pe care i-am mai văzut in 
o sută de alte emisiuni, în ace
leași posturi penibile : nepăsă
tori, prefăcindu-se că le e rușine, 
actori lamentabili, cabotini ; de 
ce, totuși, de data aceasta, an
cheta m-a emoționat, m-a con
vins ? Nu găsesc răspunsul si ies 
să mă plimb puțin. O iau pe

de FLORIN MUGUR

Șerban-Vodă, cotesc bulevardul 
Dimitrie Cantemir în bătaia 
soarelui de amiază. De fapt, cum 
sint băiefii ăștia și fetele astea 
care nu jac nimic ? Nu sint hu
ligani, nu fură, nu inșală la 
cintar, nu mint, nu omoară, o 
mulțime de negații și nici o afir-

mafie. Nu sint nici ticăloși, nici 
bestii, nici lepădături, sigur, nu 
are nici un rost să mă înfurii, 
nici reporterul nu se înfuria. 
Pedagogie nu se poate face de- 
cit cu calm. Sau nu ? Poate că o 
palmă zdravănă, de părinte, tra
să la timp, tăia brusc drumul a- 
dolescentului spre tenebrele vie
ții de parazit social. Calm, 
calm ! La podul Șerban-Vodă

(Continuare în pag. a IV-a)

• Acțiuni energice 
pentru înlăturarea 
efectelor provocate 
de inundații

• Eforturi intense 
pentru stringerea 
grabnica a roa
delor
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LA STRlNSUL RECOL TEI TOȚI SĂ PUNEM MINA,
NIMENI SĂ NU RĂMINĂ SPECTATOR!
Veghe pe dig—

activitate in lan
Șendreni — la ÎS km de Ga

lați. Șiretul face aici un cot pe
riculos, amenințînd case și re
colte. Din primele ore ale di
mineții, practic la puține minute 
după S.O.S.-ul lansat de coman
damentul local, oameni și unelte 
— buldozere, dar și sape, tîrnă- 
coape, lopeți — își ocupă, disci
plinat, locurile de luptă. Se con
solidează fiecare palmă de te
ren. în punctul central de acți
une, peste 100 de oameni, care 
au muncit toată noaptea la în
tărirea digului, predau uneltele 
următorului schimb. întilnim 
aici țărani cooperatori, elevi so
siți din diverse orașe acasă, 
muncitori din întreprinderi gă- 
lățene. în mijlocul lor, Mircea 
Samoil, directorul I.A.S. Șen
dreni, îndeamnă, cu tîrnăcopul în 
mină, la muncă. La alt post de 
lucru, Gheorghița Munteanu, de
putată în consiliul popular co
munal, împreună cu un grup de 
femei mînuiesc bărbătește unel
tele. „Nu știu dacă voi fi re
partizată aici, în satul natal — 
ne spune Ana Roman, proaspă
tă absolventă a liceului pedago
gic — dar mă voi strădui să-i 
educ pe viitorii mei elevi în 
cultul muncii".

Reținem din spusele directo
rului I.A.S. : cele 300 hectare cu 
grîu au fost recoltate ; au fost 
însilozate 3 000 tone furaje ; a 
doua cultură de porumb boabe a 
fost semănată ; se lucrează in
tens la Întreținere și în grădina 
de legume ; alte activități de se
zon. Dealtfel, o bună parte din 
oamenii care predaseră schim
bul de noapte al veghii pe dig, 
trecuseră la activitatea de zi în 
cimp, grădină și zootehnie.

Ritmul recoltării 

poate fi intensificat. 

Cine ne împiedică ?
Pe primarul comunei Piscu 

(județul Galați), Marin Martin, 
îl întilnim la cîteva minute după 
încheierea ședinței de coman
dament. Satul este apărat, re
colta de asemenea, totuși s-au 
luat măsuri pentru prevenirea 
eventualelor revărsări de ape. 
(Șiretul crescuse cu 1,5 m în 
numai 12 ore). îl întovărășim în 
cimp, unde combinele pîndesc 
momentul intrării în lan. Anton 
Ștefan, Vasile Dinicuță, Costică 
Mărgărit și Ionică Stoica, îm
preună cu șeful de fermă, Con
stantin Ștefan, cercetează din 5 
în 5 minute spicul înrourat al 
griului. Deși a făcut-o de atî- 
tea ori — și de fiecare dată re-

DIN
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Acțiuni energice pentru înlăturarea

Eforturi intense pentru strîngerea
grabnică a roadelor

nilor. „Precum vedeți, ne spune, 
motopompele funcționează neîn
trerupt. De două zile am intrat 
cu secera. Ne-au mai rămas de 
recoltat 100 hectare. Cu forțele 
întregului sat, în scurt timp ro
dul va fi pus la adăpost". Iden
tificăm cu ajutorul primarului 
cîțivă dintre secerători : Con
stantin David, Marin Stanciu, 
Dumitru Mustățea, Dumitru Ra- 
fira — cooperatori ; Oancea Fru- 
sina, Drăgoi Maria, Mihaela Ne- 
delcu, Elena Pană, Mircea Ma
rinescu — elevi și profesori ; 
Constantin Andrei, Olimpia Dră
goi — ingineri și președinte al 
C.A.P. în lan, alături de oa
meni, plutonierul Traian Ștefă- 
nescu, șeful postului de miliție.

în alte locuri am făcut cunoș
tință cu forțe suplimentare, ve
nite în ajutorul cooperatorilor. 
Pe suprafețele cu grîu de la 
C.A.P. Mizil, județul Prahova, 
acționează de două zile peste 
120 de lucrători din cadrul coo-

Mijloace diverse,

zultatul a fost pozitiv — mais
trul Costică Petre, de la S.M.A. 
Vameș, verifică starea tehnică a 
mașinilor. însuși primarul co
munei — cu numai 6 luni în 
urmă șef al atelierului de re-1 
parații de la S.M.A. Hanul Co- 
nachii — la volanul uneia din 
combine dă semnalul recoltării. 
Lucrările se succed, apoi, rigu
ros, după ordinea bine stabilită : 
încep presele, le urmează plugu
rile, discurile, semănătorile. 
Concomitent, se transportă griul 
în bază.

în comuna Nănești, din ju
dețul Vrancea, capriciile vremii 
fac ca pînă la această oră pă- 
mîntul să aibă doar 3 litri de 
apă pe metru pătrat. Aici nu a 
plouat de mult. Dar și aici se 
acționează în conformitate cu 
starea de necesitate : se ur
gentează ritmul recoltării, pen
tru ca producția să ajun
gă neîntîrziat la adăpost. La 
posturile de răspundere no
tăm prezența continuă a tî- 
nărului președinte de C.A.P., 
Matei Jugaru, a ingineru
lui șef Gheorghe Preda. O ob
servație însă se impune atît în 
ceea ce privește activitatea de 
aici, cit și cea din comuna 
Piscu : cu toată viteza sporită 
de înaintare a combinelor. în 
cele două cooperative rămîn insă 
suprafețe însemnate de recoltat. 
Un calcul apreciază cel puțin 10 
zile bune de lucru. în ciuda su
telor de brațe active de muncă, 
aici nu s-a apelat la celelalte 
mijloace simple de recoltat 
Coasele și secerile nu au intrat 
în acțiune, deși eficiența lor, 
pentru grabnica strîngere a re-

un singur scop:

coltei, este bine cunoscută fac
torilor de răspundere din amin
titele unități agricole.

De la sătean

la primar, tineri

și virstnici, femei

și barba fi au intrat 

cu secerile in lan

Comuna Săhătenî, județul Bu
zău. Străbatem ulițele pustii ale 
satului, cu cerul suspendat în

cumpeni de fîntîni. La un kilo
metru mai departe însă viața 
satului pulsează intens. De la 
mic la mare, de la sătean la 
primar, toată lumea este prezen
tă pe tarlaua cu grîu. Cîteva 
sute de seceri zoresc îndemîna- 
tic în marea de spice. Se înain
tează greu, cu apa la o palmă 
mai sus de gleznă. Fiecare me
tru de avans este cucerit cu tru
dă. în urma fiecărui metru însă 
rămîn snopi de spice, se clădesc 
stoguri. Solicităm un minilt pri
marului Dumitru Petre care, 
fără îndoielnică sinceritate, se 
desprinde greu din șirul oame-

perativei de consum. în pragul 
amiezii, Vasile Beșliu, secretarul 
organizației de partid din coo
perație, face un scurt bilanț : 
,.Intr-o zi și jumătate am recol
tat 80 hectare. Pot să spun că 
toți care am redescoperit secera, 
ne-am deprins foarte repede cu 
minuirea ei". Notăm și cîțiva 
deținători de performanțe : 
Gheorghe Miclea, șeful serviciu
lui planificare ; Paula Dragu și 
Rodica Ion — din același ser
viciu ; Maria Popocea și Spiri
don Paraschiv — bucătar și. 
respectiv, ospătar.

ION ANDREIȚA 
ȘTEFAN DORGOȘAN

Pentru diminuarea la maximum 
a pagubelor produse de inundații 
nici un efort nu este prea mare!

Secerile își dovedesc din plin eficiența. Acolo unde nu pot intra combinele dar șl acolo unde sînt 
incă mari suprafețe de recoltat este absolut necesară prezența secerătorilor. In imagine : lu
crători din cooperația de consum au ieșit la cimp, alături de membrii C.A.P. Mizil, județul 

Prahova. Tinerii Spiridon Paraschiv și Maria Popocea sint in primele rinduri.
Foto : O. PLECAN

GRIUL ÎN HAMBARE!

Puternic afectat de apele 
revărsate ale Tirnavelor, Ni- 
rajului, Mureșului și piraielor 
afluente, județul Mureș tră
iește acum marea luptă pen
tru diminuarea pagubelor 
pricinuite de inundații, pen
tru reluarea cursului normal 
al vieții în locuințele oame
nilor. in fabrici, pe ogoare.

Cu mic, cu mare, români, 
maghiari, germani își înge
mănează eforturile pentru 
ștergerea cit mai grabnică a 
urmărilor calamităților. Co
mandamentele speciale locale 
divizează eforturile in ordi
nea urgențelor. In agricultură 
scurgerea apei de pe culturi, 
recoltarea orzului, semănarea 
culturilor succesive, întreți
nerea plantelor mobilizează

importante forțe din sate. La 
Glodeni prin săparea a 1 500 
m.l. șanțuri a fost eliminată 
apa de pe 171 ha. cultivate. 
100 de membri cooperatori și 
tineri navetiști au trecut ieri 
la recoltarea manuală a or
zului. Tinerii din Petelea, 
Mihesul de Cimpie, Țigman- 
dru, Băla, Brâncovenești, 
participă cu entuziasm și băr
băție la lucrările de evacuare 
a apei de pe terenurile inun
date, prin recoltarea furaje
lor, prășitul cartofilor, sfec
lei, porumbului. 150 de elevi 
de la Liceul ,Bolyai" și „Pa- 
piu" din Tg. Mureș sprijină 
activitatea C.A.P.-ului Sîn- 
georzu de Pădure, 150 de e- 
levi de la Liceul agricol lu
crează cot la cot cu coopera

torii din Sîntana de Mureș. 
La plivitul și recoltatul legu
melor in fermele I.A.S. Sin- 
crai și Acățari lucrează peste 
100 de studenți de la Institu
tul pedagogic de 3 ani, și 
I.M.F. 50 de studenți de la 
I.S.E. Cluj și A.S.E. Bucu
rești practicanți in întreprin
derile . tirgumureșene s-au 
prezentat la Comitetul muni
cipal U.t.C. pentru a-și oferi 
ajutorul. In prezent lucrează 
la înlăturarea pământului 
surpat in cartierul Mureșeni. 
Celor peste 18 000 de uteciști 
angajați in frontul refacerii 
li se adaugă noi grupe de 
uteciști din alte orașe ale 
țării.

MIRCEA BORDA

TOT SATUL, DE LA COPIL IA BĂTRIN,In cîmp, pe frontul pîinii
La Nicorești, județul Galați, 

13 combine înaintează cu spor 
in lanurile de grîu, aurii. In 
urma lor, 9 prese de balotat se 
străduiesc să țină ritmul. Vin 
apoi tractoarele strunite cu mul
tă atenție de tinerii mecaniza
tori. „Facem totul pentru a in
cheia recoltatul la 10 iulie, ne 
spune tovarășul Marin Muntea
nu, primarul comunei, in sat au 
rămas numai copiii cei mici. 
Elevii, 360 la număr, au venit 
și ei in ajutorul celor mari". 
Dintre mecanizatori reținem 
numele tinerilor Vasile Nedelcu 
și Vasile Chiscop. Pe „Gloriile" 
lor, depășindu-și zilnic indica-

In schimburi 

permanente—șanțuri 
și canale pentru 
scurgerea apei

Asemenea imagini sînt 
des întîlnite pe ogoarele 
județului Buzău, acolo 
unde apele, prin revăr
sare, au acoperit lanu
rile de porumb, de floa- 
rea-soarelui. Fotorepor
terul nostru a surprins-o 
în satul Poșta, comuna 
Cilibia. De 72 de ore, 
tineri și vîrstnici s-au suc
cedat în schimburi per
manente la săparea de 
șanțuri și canale pentru 
scurgerea apei. Consem
năm numele cîtorva ti
neri din această activi
tate eroică : Apostol 
Aurica, Maria Dănescu, 
Stela Neagu, Ene Ștefan.

Foto-tert: O. PLECAN

PRAHOVA

NICI UN
în timp ce 40 de motopompe 

evacuează apa de pe terenurile 
inundate ale întreprinderilor a- 
gricole de stat din Albești, Cio- 
rani, Drăgănești, la I.A.S. Mo- 
vila-VuIpii se recoltează din 
plin. în ultimele trei zile cele 
19 combine au reușit să stringă 
grîul de pe suprafața de peste 
100 de hectare. în același timp 
200 de militari, elevi, lucrători 
ai ogoarelor, uniți intr-un sin
gur efort, taie cu secerile spi
cele de griu din lanurile unității 
agricole de stat Albești. Tot 
manual se recoltează grîul 
și la cooperativa agricolă de 
producție din Albești-Muru. 80 
de cetățeni din comună au ve
nit în ajutorul cooperatorilor de 
aici. între ei întilnim și pe în
vățătoarea Elena Petrescu, ale

Cosit, secerat, rupt cu mina
.A.

SPIC DE
vul Ștefan Popescu, pe Angelica 
Anton și Manda Cismaru. Pină 
la ora prinzului ei au reușit să 
recolteze întreaga suprafață cu 
griu căzut și încurcat de ploi, 
în urma lor, 14 combine execută 
mecanizat aceeași lucrare. Șefa 
de fermă, Victoria Curelea, ne 
asigură că sînt create toate con
dițiile ca în maximum trei zile 
întreaga recoltă de griu de pe 
cele 250 de hectare să fie la a- 
dăpost. în raidul nostru întilnim 
pe Vasile Chinan și Gheorghe 
Cipăianu, delegați ai Trustului 
de mecanizare a agriculturii din 
județul Cluj. De la ei aflăm că 
cele 51 de combine „Gloria" vor 
fi acum dirijate spre zonele unde 
apele s-au scurs și se poate tre
ce. la recoltarea mecanizată. 
Bunăoară, la cooperativa agri-

GRIU NEADUNAT!
mecanizato-colă din Cireșanu, 

rii Mihai Mureșan, Valentin Ro
man și Gheorghe Almaș, veniți 
tocmai de la S.M.A. Gherla 
respectiv Geaca, au 
combinele în lanuri. Alături de 
mecanizatorii din Cireșan ei 
vor recolta în cel mai scurt timp 
griul de pe suprafața rămasă, 
adică 235 de hectare. Dar oame
nii din acest sat au ieșit, cu 
mic cu mare, la executarea ce
lorlalte lucrări agricole. în gră
dina de zarzavat se tratează 
contra dăunătorilor roșiile, vi
netele și cartofii. După înche
ierea lucrării amintite se trece 
la prașila manuală a legumelor, 
O mare concentrare de forțe am 
intilnit-o în vie. Aproape o sută 
de oameni de toate vîrstele lu
crau de «or la înlocuirea șpa-

și
intrat cu

lierilor rupți. ridicarea și legarea 
vițelor căzute. Constantin Pa
nait. Lucia Bunghez. Elena Fru- 
sinoiu, Maria Băncilă, ca să a- 
mintim doar citeva nume, sînt 
printre cei care au trecut ime
diat la o altă lucrare — stropi
tul viței de vie contra dăunăto
rilor. Exemplul oamenilor de 
aici trebuie urmat de toți locui
torii satelor din județ : nimeni 
nu-și poate permite să stea o 
clipă cînd, pe cîmp, recolta aș
teaptă, amenințată de ape. Cu- 
vîntul de ordine al acestor zile 
este : toți locuitorii, de la copil 
la bătrin. de la primar la pio
nier, trebuie să participe la re
coltat. la strîngerea ultimului 
spic de grîu !

OVIDIU MARIAN

torii de plan, ieri, mai mult ca 
aricind, s-au acoperit de laude.

Ne oprim și pe terenurile co
operativei agricole de producție 
din Fundeni, una dintre unitățile 
fruntașe la recoltat pe județ. 
Tovarășul președinte Coman 
Fănică ne prezintă citeva ci
fre. „Cu ceea ce strîngem azi, 
intrăm in ultima sută de hectare 
de grîu. Asta înseamnă că vom 
incheia această lucrare deosebit 
de importantă la mai puțin de 
zece zile de la începerea ei. Da
torăm acest succes, in primul 
rind, tinerilor mecanizatori Bute 
Lili, Gheorghe Moldoveana și 
Ion Șerban, care muncesc ne
obosiți de dimineață și pină 
noaptea, cu elan mereu proas
păt, ca adevărați uteciști și co
muniști". Cu multă dăruire ac
ționează tinerii și in celelalte 
sectoare de activitate. In legu- 
micultură, de pildă, două echipe 
de uteciste, avînd in frunte pe 
Catrina Șerban și Elena Panait 
se întrec între ele de la pri
mele ore ale dimineții.

La Slobozia Conachi toți oa
menii sînt in cimp. Alături de 
cooperatori muncesc toți locui
torii comunei și muncitorii 
navetiști. Ieri s-a recoltat griul

de pe 65 de hectare, azi se va 
termina tarlaua de 120 ha și se 
va intra pe altă solă. Ritmuri 
superioare, zi record și in cele
lalte unități agricole din județ. 
La Braniștea recoltatul a trecut 
de 80 la sută, iar la Frumușița 
de 65 la sută.

— Pentru a realiza zi de virf 
in campanie, am mobilizat și 
noi forțe sporite, ne spune Ma
rin Tănase, secretar al Comite
tului județean Galați al U.T.C. 
Azi, 1 500 de elevi și studenți 
balotează paiele de pe 180 ha, 
alți 1 200 lăstăresc și leagă via 
de pe 300 ha. La prășit porumb 
am concentrat forțele a 2 000 de 
tineri pe 1200 hectare etc. In 
total, in cele 80 C.A.P. și 10 
I.A.S., acționează 9 500 tineri, 
constituiți in brigăzi, hotăriți 
să-și aducă o contribuție majoră.

Intr-adevăr, in ziua respectivă, 
6 iulie, pe ogoarele județului 
Galați s-a recoltat cel mai mult 
de la începerea campanieif 
5 747 ha, cu 1 753 ha mai mult 
decit in ziua precedentă. Au lu
crat in cimp 40 000 de oameni, 
inregistrindu-se și din acest 
punct de vedere o zi record.

ION CHIRIC

• cenad: Din tot ce produce
cimpul, nimic să nu se piardă

In cursul nopții, pînă tîrziu 
spre dimineață, unda de viitură 
a Mureșului s-a năpustit asupra 
localităților din extremitatea 
vestică a Banatului. La Cenad, 
acolo unde numai cu cinci ani 
in urmă aceeași năvală a ape
lor a fost cu greu stăpînită, a- 
ceiași oameni le-au întîmpinat 
cu energice măsuri pentru di
minuarea la maximum a pierde
rilor. în numai cîteva zile, în
treaga recoltă de pe 720 hectare 

i albia 
strînsă 
combi- 

i secției 
în aju- 
vecine. 

recoltat

de teren, situat între 
Mureșului și dig, a fost 
și depozitată. Celor șase 
ne Gloria din dotarea • 
S.M.A. locale le-a venit 
tor încă 23 din comunele 
într-o singură zi s-a 1 
griul de pe toate cele 174 hec
tare. întreaga suflare se află in 
cimp, fiecare din cei peste 2 000 
de oameni avîndu-și rostul său 
precis. Drept urmare, aseară, 
cînd apele se apropiau de hota
rele comunei, la comandamen
tul local pentru combaterea i- 
nundațiilor se făcea bilanțul a-

cestor strădanii. A fost însilozat, 
de asemenea, porumbul de pe 
105 hectare, a fost recoltată 
ceapa și usturoiul de pe 57 hec
tare, morcovii de pe 40 de hec
tare, și efectuate alte lucrări. 
La transportul recoltei au fost 
mobilizate 100 tractoare plus 
mașinile unității.

Evitarea alterării produselor, 
determinată de recoltarea lor 
forțată, a căzut in seama tineri
lor și elevilor. Curățatul cepei, 
al usturoiului și al morcovilor, 
transportarea și depozitarea lor 
au fost făcute de peste ȚCO de 
elevi, localnici și alții din Sîni- 
colaul Mare. Au mai venit în 
ajutor încă âlți 400 de tineri 
muncitori din întreprinderile de 
cînepă și ciorapi, din cooperația 
meșteșugărească și alte unități. 
Tovarășul inginer Gheorghe Ar- 
deleanu, președintele C.A.P., ne-a 
spus : „Sînt mulțumit că 
izbutit să smulgem tot 
ce s-a putut din fața 
apelor". ,

am 
ceea 

furiei

• lipova : Totul a fost scos
in afara pericolului

De ieri dimineață orașul Li
pova a fost inundat de apele 
Mureșului. Pentru diminuarea 
pagubelor au fost luate toate 
măsurile. Recolta de grîu a fost 
strînsă din zonele expuse inun
dării. 300 de familii au fost 
evacuate. Datorită măsurilor 
operative la dig se apreciază că 
nici o casă nu 
mult de suferit, 
și utilajele din 
amenințata au fost demontate

va avea prea 
Toate mașinile 
întreprinderile

și transportate la locuri sigure, 
în același timp, pentru inter
venții rapide, în caz de pericol, 
sînt mobilizați 1 500 de oameni, 
ostași ai forțelor armate și 
membri ai gărzilor patriotice. 
Totul este astfel organizat incit 
imediat după retragerea apelor - 
întreâga activitate din zonă să 
revină la cursul normal.

ION DANCEA
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU S-A AFLAT, 
IERI, IN MIJLOCUL OAMENILOR MUNCII,
conducând și îndrumând nemijlocit acțiunile de prevenire și limitare la maximum a efectelor inundațiilor

(Urmare din pag. I)

alte zone, indică secretarul 
general al partidului, în sensul 
creării de noi lacuri de acumu
lare, care să rețină apele și să 
le dirijeze planificat pentru a 
preîntimpina pericolul inundați
ilor".

Primul secretar al Comitetu
lui județean de partid Dîm
bovița il informează, apoi, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
că în prezent. în întregul județ, 
situația a fost restabilită ca 
urmare a mobilizării tuturor for
țelor. Acum, arată secretarul 
general al partidului, să vă în
dreptați toate forțele spre strîn- 
gerea cit mai grabnică a recoltei. 
In acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat 
eforturile ce se depun atît la 
Conțești, cit și la Brezoaia, pen
tru ; secerișul holdelor, reco- 
mandînd să se acționeze rapid, 
atît manual, cit și cu mijloace 
mecanizate, acolo unde situația 
o permite, pentru ca recolta să 
se afle în hambare în cel mai 
scurt timp.

Chiar și acolo unde apa nu 
este complet retrasă se poate 
strînge griul și salva recolta. O 
dovedește și munca harnică a 
locuitorilor satului Boteni, co
muna Conțești, care, cu mic cu 
mare, de la copii pînă la bătrîni, 
în frunte cu președinta coope
rativei, Ileana Georgescu, se 
află pe tarla, secerînd.

Așa trebuie procedat peste tot 
— subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, adresîndu-se 
sătenilor, cere o seceră și intră 

_în lan, lucrînd alături de ei.
Trebuie să salvăm recolta, to

varăși, subliniază secretarul ge
neral al partidului, în discuția 
pe care o are apoi cu. sătenii 
ce-1 înconjoară cu dragoste.

Așa vom . face, tovarășe 
Ceaușescu, asigură cooperatorii. 
A ieșit la lucru întreg satul. 
Griul e bun și nu-1 vom pierde.

Lăudindu-i pentru hărnicia 
lor, secretarul general al parti
dului urează' spor la treabă țăra
nilor din Conțești. care, după 
ce il conduc cu căldură, reintră 
în lan, continuind secerișul.

Vizita de lucru continuă pe 
Valea Argeșului, spre Pi
tești, pînă la Merișani. Șl 
aici, apele, deși încă aproape 
de cota de inundație, s-au re
tras în mare parte în albie, lă- 
sind culturile libere, ceea ce 
permite să se acționeze cu fer
mitate pentru recoltarea orzului 
și griului, precum și a altor 
culturi, pentru diminuarea pa
gubelor provocate de revărsări. 
Dealtfel, acest comandament al 
zilei a fost abordat de secretarul 
general al partidului în discuția 
cu tovarășul Ion Ioniță, cu primul 
secretar al Comitetului județean 
Argeș al P.C.R., Ion Dincă, 
imediat după aterizarea elicop
terului pe platforma Combina
tului petrochimic din Pitești. 
După ce a ascultat informarea 

cu privire la situația din județ, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut primului secretar să se ia 
măsuri hotărite pentru mobili
zarea tuturor locuitorilor satelor 
la lucrările de recoltare. Apre
ciind modul cum s-a lucrat pen
tru restabilirea circulației rutie
re și feroviare, secretarul gene
ral felicită pe oamenii muncii 
argeșeni pentru devotamentul și 
abnegația de care au dat dova
dă în bătălia cu apele.

Și aici, secretarul general al 
partidului se referă pe larg la 
problema regularizării cursurilor 
nurilor, în vederea protejării 
orașului Pitești și a întregului 
județ de inundații, precum și 
pentru asigurarea necesarului 
de apă al municipiului, cu atît 
mai mult, cu cit industria chi
mică a orașului are nevoie de 
surse importante de apă.' în' ă- 
cest context, se arată că se im
pune și cercetarea pînzei frea
tice care ar putea furniza apa 
necesară chimiei. Totodată, to
varășul Ceaușescu dă indicații 
pentru punerea în funcțiune a 
barajelor de la Budeasa și Vîl- 
cele.

Vizitînd unele sectoare de 
muncă. între care instalațiile de 
piroliză I și II, secretarul gene
ral al partidului apreciază efor
turile depuse aici pentru readu
cerea Ia cote maxime a activi
tății de producție, afectată în 
ultimele zile de faptul că viitu
rile de pe Argeș au întrerupt a- 
provizionarea cu apă necesară 
proceselor tehnologice. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu indică 
măsuri corespunzătoare, opera
tive și de perspectivă, care să 
nu mai permită în viitor repe
tarea unor asemenea situații. în 
cadrul vizitei de lucru, secreta
rul general al partidului se in
teresează, totodată, de stadiul 
punerii în funcțiune a noilor o- 
biective, primind asigurări fer
me că termenul realizării lor 
va fi respectat, în pofida dificul
tăților provocate de neajunsuri
le aprovizionării cu apă în 
timpul probelor tehnologice. La 
fața locului este examinată și 
amplasarea altor instalații. Este 
necesar, a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să se sistemati
zeze în mod științific această 
platformă, pentru a avea o efi
ciență cit mai mare a fluxuri
lor și a folosi cît mai rațional 
spațiile. La piroliză II, tovară
șul Nicolae Ceaușescu examinea
ză tabloul de comandă al insta
lației, unic în țară, realizat 
de F.E.A. București, exprimînd 
cuvinte de . apreciere la adresa 
specialiștilor bucureșteni,

Analizînd apoi amplasarea 
unor viitoare capacități pe te
ritoriul județului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere specia
liștilor să întocmească un plan 
de construire a fabricii de pro
teine concentrate în cadrul com
binatului, care, avînd la dispo
ziție materia primă de aici, va 
produce la un preț de cost mult 

mai redus. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a arătat, totodată, ca 
elaborarea proiectului să se facă 
împreună cu cel al instalației de 
parafină, cele două unități com- 
pletindu-se în mod firesc, una 
folosind materia primă produsă 
de cealaltă.

în timpul vizitei, sute de mun
citori ai combinatului au salu
tat cu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu.

De la Pitești, se continuă in
specția, de la bordul elicopteru
lui, pe Valea Oltului pină la 
vărsarea sa în Dunăre. în 
zona municipiului Rm. Vîlcea 
apele nu mai depășesc matca lor 
ca urmare a constituirii în aceas
tă zonă a unor lacuri de acumu
lare care permit regularizarea 
rîului. Se vădește o dată mai 
mult că acolo unde au fost 
transpuse cu fermitate în viață 
măsurile adoptate de conduce
rea de partid și de stat . în 1971, 
pentru regularizarea cursurilor 
de ape, efectele actualei calami
tăți sînt mult limitate. Nu ace
lași lucru se constată în alte 
părți. începînd de la Drăgășani 
și Slatina, cotele de inundație 
sînt depășite în multe locuri.

La Rm. Vîlcea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere să se 
facă o escală pentru a analiza 
la fața locului situația provoca
tă de ploile torențiale din aceste 
zile. Elicopterul aterizează la 
Combinatul chimic din localita
te, modernă unitate economică 

a județului, unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este salutat 
de tovarășul loan Ursu, precum 
și de primul secretar al Comi
tetului județean Vilcea al P.C.R., 
Vasile Mușat, de Cornel Todi- 
reanu, directorul general al 
combinatului, de sute de mun
citori, care i-au făcut o caldă 
primire. Secretarul general este 
informat că în această zonă :s-a 
muncit zi și noapte pentru pre- 
intîmpinarea inundațiilor, înăl- 
țindu-se digurile, consolidîn- 
du-se malurile, pentru proteja
rea vieților și bunurilor, pentru 
asigurarea continuității activită
ții industriale.

într-un spirit de adevărată 
solidaritate umană, de aici au 
fost trimise, de asemenea, echi
pe speciale la Tîrnăveni și 
Copșa Mică, unde unitățile din 
subordinea centralei au fost 
greu lovite de furia apelor rîu
lui Tirnava, pentru a parti
cipa la repunerea grabnică în 
funcțiune a instalațiilor ava
riate.

în dialogul cu reprezentanții 
organelor locale de partid și de 
stat, se abordează probleme de 
mare importanță pentru confi
gurația economică a platformei 
industriale și în general a ju
dețului. Astfel, analizîndu-se 
investițiile viitorului cincinal, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă sistematizarea plat
formei pentru ca instalațiile 
prevăzute aici să fie cu
prinse în actualul perime

tru al combinatului, în așa 
fel încît să se evite ri
sipa de spațiu. De asemenea, 
noile capacități vor trebui să 
fie integrate tehnologiilor exis
tente.

în încheierea acestei scurte 
vizite de lucru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresează 
colectivului felicitări pentru 
succesele obținute, pentru mo
dul cum au lucrat în aceste 
zile deosebit de grele pentru a 
feri de inundații obiectivele 
platformei.

Următoarea escală are loc la 
întreprinderea de aluminiu din 
Slatina, unde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat de 
primul secretar al Comitetului 
județean Olt al P.C.R., Constan
tin Sandu, că apele rîului sînt în 
scădere, viitura aflîndu-se în 
prezent aproape de pătrunde
rea Oltului în Dunăre.

Să folosiți acest răgaz, a ară
tat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru a ieși cu toate for
țele la recoltatul griului, care 
în ciuda ploilor și apelor poate 
fi secerat în bune condițiuni.

Secretarul general cere apoi 
detalii privind inundațiile care 
au avut loc pe teritoriul jude
țului, apreciind faptul că și 
aici s-a muncit cu toate forțele 
pentru a se reduce și diminua 
pagubele provocate de ape.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu vizitează în
treprinderea de aluminiu. Co

lectivul întreprinderii, care a 
primit sarcina din partea se
cretarului general al partidului, 
cu prilejul precedentei sale vi
zite, de a dubla producția de 
aluminiu, raportează acum cu 
mîndrie că a îndeplinit acest 
obiectiv, angajîndu-se ca, pină 
la finele anului, să obțină noi 
realizări pe calea îmbunătățirii 
calității sortimentelor.

Vizitîndu-se unele sectoare 
de fabricație, discuția care are 
loc între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și cadrele uzinei se 
axează pe folosirea mai judi
cioasă a spațiilor de producție. 
Secretarul general al partidului 
atrage atenția că mai sînt încă 
spații pe care pot fi montate 
utilaje și instalații ce vor per
mite importante sporuri de pro
ducție. în noua hală a laminoru
lui la cald, aflată în construc
ție, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă accelerarea punerii 
acesteia în funcțiune, astfel ca 
noua capacitate să fie aliniată 
la startul producției cît mai cu- 
rînd posibil. în același cadru de 
preocupări, discutînd despre 
stadiul lucrărilor la întreprinde
rea de piese de schimb a cen
tralei aluminiului, ce se va con
strui pe aceeași platformă, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut să se acționeze cu fermi
tate pentru intrarea ei în func
țiune pînă la finele acestui an, 
pentru a se satisface cît mai 
grabnic necesarul de piese al 
întregii industrii de profil.

înainte de a părăsi platforma 
aluminiului de la Slatina, to
varășul Ceaușescu a atras încă o 
dată atenția primului secretar 
al comitetului județean de par
tid asupra necesității intensifi
cării ritmului secerișului. Tre
buie grăbită recoltarea păioase- 
lor, a legumelor — subliniază în 
mai multe rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — chiar și pe 
locurile unde apa nu este com
plet retrasă. Fiecare zi de în- 
tîrziere poate provoca pagube. 
Sarcina majoră a bătăliei pen
tru recoltă, pentru evitarea ori
căror pierderi a fost pusă și la 
Alexandria, in discuția cu pri
mul secretar al Comitetului ju
dețean Teleorman al P.C.R., 
Cornel Onescu. Tovarășul 
Ceaușescu arătă că este o în
datorire de prim ordin a co
muniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii de a pune la adăpost 
întreaga recoltă. Se seceră prea 
puțin — relevă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Avem recoltă bună ; 
trebuie strînsă cu secera, să nu 
așteptăm pină cînd condițiile 
vor permite lucrările mecaniza
te. Cu toate ploile, avem posi
bilitatea să obținem producții re
cord. Văd că și porumbul anunță 
o recoltă bună. Trebuie, de a- 
semenea, să însămînțăm mai 
mult, să mărim suprafața cul
turilor duble și a celor destina
te legumelor.

La Alexandria, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, după vizita
rea întreprinderii de rulmenți, 

trasează ca sarcină ca pe actuala 
suprafață construită să se a- 
sigure, prin organizarea mai 
bună a fluxului tehnologic, am
plasarea de noi linii, folosirea 
cu chibzuință a fiecărui metru 
pătrat pentru instalarea mașini
lor, o producție de 60 000 000 
rulmenți pe an.

★
Pretutindeni in țară — în ju

dețele afectate de inundații, unde 
se duce o luptă eroică, fără ră
gaz, pentru ca întreaga activi
tate să intre pe făgașul normal, 
ca și in zonele care n-au fost 
amenințate de ape, unde se ob
țin producții suplimentare în 
unitățile productive, se recol
tează cu toate forțele roadele la
nurilor — oamenii muncii, fără- 
deosebire de naționalitate, sint 
la datorie, cu înaltă responsabi
litate patriotică.

Momentele grele prin care tre
cem sînt înfruntate cu bărbăție, 
cu hotărîrea de a face totul 
pentru progresul continuu al 
țării.

îndemnul și fapta secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, aflat în 
toate aceste zile de cumpănă în 
mijlocul poporului, directa con
ducere a activității de preveni
re și combatere a efectelor inun
dațiilor au găsit un larg ecou 
în conștiința tuturor cetățenilor, 
care, într-o puternică unitate, 
traduc în fapt cuvîntul mobili
zator al partidului.

(Agerpres)

TINERII ÎN PRIMELE RÎNDURI
• ALBA

Aproximativ 15 000 de tineri 
constituiți in 150 brigăzi ți e- 
chipe au acționat pentru relua
rea activității in întreprinderile 
a căror activitate a fost între
ruptă, au amenajat și consoli
dat diguri pe o distanță de 
4 km, au efectuat lucrări de 
scurgere a apei de pe culturi, 
au strîns și transportat furaje.

J> ARAD
Un număr de peste 6 000 de 

tineri au efectuat lucrări de 
consolidare a digurilor din zo
nele Lipova, Nădlac și Arad, 
de întreținere a culturilor, au 
recoltat griu și orz, de aseme
nea au acordat sprijin popu
lației care a avut de suferit de 
pe urma inundațiilor.

• ARGEȘ
Tinerii din întreprinderile a 

căror activitate a fost întrerup
tă din cauza inundațiilor au e- 
fectuat lucrări necesare reînce
perii activității de producție; 
un/ mare număr de tineri au 
participat la repararea de dru
muri și poduri, a căilor ferate, 
precum și la salvarea unor bu
nuri materiale și animale ame
nințate de ape.

• BIHOR
Peste 12 000 de tineri au par

ticipat la recoltarea păioaselor, 
a legumelor și fructelor, la să
pat șanțuri pentru scurgerea 
apei de pe suprafețe inundate.

• BISTRIȚA-
NÂSÂUD

Peste 1000 tineri au partici
pat la acțiunile de prevenire a 
inundațiilor realizind șanțuri 
de scurgerea apei, lucrări de 
întreținere a drumurilor, de 
consolidare a digurilor și a po
durilor.

• BRĂILA
Peste 2 500 tineri au partici

pat la săparea de șanțuri de 
scurgere a apei, construirea și 
consolidarea unor diguri, pre
cum și la ajutorarea populației 
sinistrate din comuna Scorțaru 
Nou. In agricultură, tinerii au 
participat la recoltarea manua
lă a griului, la balotarea și 
transportul paielor și la insă- 
mînțarea culturilor duble.

• BUZĂU
Aproximativ 15 000 de tineri 

au participat la recoltatul griu
lui in zonele neafectate, la re
pararea șoselei naționale Bu- 
Stiu-Brașov și a altor căi de co

municație, la curățirea halelor 
întreprinderilor inundate, pre
cum și la acțiunile de ajutorare 
a populației sinistrate.

• HARGHITA
In localitățile Odorheiul Se

cuiesc, Cristuru Secuiesc, Uli- 
ești, Praid, Apind, Avrămești, 
Secui, Averești aproape 1300 
de tineri au acționat pentru cu
rățirea incintelor unităților eco
nomice inundate, refacerea căi
lor ferate distruse de scurgerea 
apei din zonele inundate, repa
rarea drumurilor și •podurilor.

• HUNEDOARA
Constituiți în brigăzi, peste 

7 000 de tineri au consolidat și 
construit diguri pe o lungime 
de 3 km, au reparat drumuri, 
au participat la evacuarea unor 
magazii și la salvarea popu
lației sinistrate ; de asemenea, 
tinerii au acționat pentru re
coltarea a 35 tone de legume, 
la strinsul finului și trifoiului 
de pe o suprafață de 40 ha.

• IALOMIȚA
In localitățile Slobozia, Cio

china, Căzănești, Sf. Gheorghe, 
Andrășești, in alte comune, 
peste 4 500 tineri lucrează la 
consolidarea digurilor, evacua
rea populației, transportul saci
lor cu nisip, săparea șanțurilor 
de scurgere a apei ;\ de aseme
nea, în zona rîului Ialomița ac
ționează 24 echipe de interven
ție formate din tineri.

• ILFOV
In Urziceni, Oltenița, Buftea, 

Giurgiu, Adunați-Copăceni, A- 
dîncata, Mihăilești, Ulmi, Cio- 
rogirla, Vidra, Minăstirea, Bu- 
dești și 30 Decembrie, in alte 
localități ale județului peste 
20 000 de tineri au participat la 
acțiunile de consolidare a di
gurilor și scurgere a apei de 
pe terenurile inundate, de sal
vare a unor bunuri, reparare a 
drumurilor, la recoltarea griu
lui și culesul legumelor.

• MUREȘ
în localitățile Tirgu Mureș, 

Tîrnăveni, Luduș, Sovata, Brin- 
covenești, Livezeni, Sincraiul 
de Mureș, la întreprinderea de 
reparații auto Tirgu Mureș, în
treprinderea textilă Tirgu Mu
reș, Tesătoria de bumbac și 
mătase Sighișoara, Combinatul 
chimic Tîrnăveni peste 21000 
tineri organizați în brigăzi și 
echipe au lucrat la curățirea 
utilajelor, revobinarea motoa
relor electrice, uscarea mate
rialului lemnos, sortarea mate
rialelor recuperabile, curățirea 
șoselelor, a drumurilor de ac
ces și unităților alimentare, 

la săparea șanțurilor pentru 
scurgerea apei de pe terenurile 
inundate, precum și la recolta
rea legumelor pentru aprovizio
narea populației.

• SIBIU
Constituiți in 150 echipe, 

25 000 de tineri au efectuat, la 
Mediaș, Agnita, Copșa Mică, 
Dumbrăveni și in 40 de comune 
afectate de inundații lucrări 
pentru reluarea activității in 
secțiile unor întreprinderi in
dustriale, pentru recuperarea 
unor bunuri materiale și refa
cerea conductelor de gaz și apă 
distruse, a șoselelor și poduri
lor din zonă ; de asemenea, au 
acordat sprijin populației din 
agricultură în recoltarea și în
treținerea culturilor.

• DÎMBOVIȚA
Tinerii din unitățile indus

triale afectate de inundații au 
acționat, în continuare, pentru 
reluarea activității in secțiile a 
căror activitate a fost întrerup
tă ; în agricultura județului, 
peste 10 000 de tineri au spriji
nit acțiunile de recoltare și în
treținere a culturilor.

• OLT
Aproape 2 500 tineri au acțio

nat in localitățile Osica, Izbi- 
ceni, Găneasa, Brîncoveni, Slă- 
tioara, Curtișoara, Rusănești, 
precum și la Trustul județean 
de construcții industriale la în
cărcarea și transportul sacilor 
de nisip, la depozitarea cerea
lelor, recoltatul legumelor și 
fructelor, la lucrări de îndi
guire.

• PRAHOVA
Tinerii din întreprinderile a- 

fectate de inundații au acționat 
pentru reluarea activității de 
producție in secțiile a căror ac
tivitate a fost întreruptă ; de a- 
semenea, un mare număr de 
tineri au acordat sprijin țărani
lor cooperatori la recoltarea 
griului și a legumelor, reînsă- 
mințarea cu legume a unor su
prafețe de teren și efectuarea 
unor lucrări de întreținere a vi
ței de vie.

• VÎLCEA
Tinerii de la Combinatul de 

industrializare a produselor 
anorganice Govora și Combina
tul de industrializare a lemnu
lui au acționat pentru reluarea 
procesului de producție in sec
țiile a căror activitate a fost în
treruptă. La acțiunile de între
ținere a culturilor, recoltare, 
scurgere a apei și depozitare a 
furajelor au participat un nu
măr de peste 1500 tineri. Se 
efectuează lucrări de reparații 
de drumuri și poduri, de cu

rățire a canalelor și căilor de 
acces.

• TELEORMAN
Peste 10 000 de tineri au spri

jinit acțiunile organizate în 
unitățile agricole de recoltare, 
de evacuare a apei de pe cul
turi și de transportat a furajelor 
din cimp.

• MEHEDINȚI
Peste 600 de tineri au partici

pat in localitățile Girla Mare, 
Pristol, Salcia, Uria Mare. Si
mian, Rogova la transportul și 
lopătatul griului în baze.

• VASLUI
în comunele județului cum- 

sint : Hoțeai, Duda Epureni, 
Ferezeni, Murgeai, Petrișoaia, 
Fălciu, Dimitrie Cantemir, Gir- 
ceni peste 3 700 tineri, consti
tuiți in echipe, au participat la 
recoltarea griului, au realizat 
lucrări de întreținere a cultu
rilor. Alți 500 tineri au lucrat 
la construirea și consolidarea 
digurilor existente pe ' rîurile 
Prut și Birlad.

La C.E.T. Grozăvești, imediat după evacuarea apelor, tinerii au 
trecut la repunerea în funcțiune a instalațiilor

într-un spirit de înaltă responsabilitate muncitorească

PENTRU RECUPERAREA PIERDERILOR 
PROVOCATE DE APE, PENTRU 
REALIZAREA UNOR PRODUCȚII 

SUPLIMENTARE
în ciuda ploilor și a pericolu

lui de inundație din ultimele 
zile, activitatea productivă din 
întreprinderile bucureștene nu 
a incetat nici o clipă. în unită
țile economice dispuse de-a 
lungul Dîmboviței s-au înregis
trat numeroase infiltrații de apă 
în subsolurile clădirilor.

La CET Grozăvești 1 000 de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
au evacuat într-un timp record 
apa din subsolurile centralei și 
au început montajul utilajelor. 
Ieri, la ora 8 dimineața, CET 
Grozăvești avea deja montate a- 
gregate care produceau 37 MW 
energie electrică. La ora 12 a 
fost repusă în funcțiune și tur
bina 3, iar la ora 15 toate uti
lajele și agregatele trimiteau 

sistemului energetic național 
peste 70 MW energie electrică. 
Paralel cu acțiunile de repunere 
în funcțiune a instalațiilor se 
continuă eliminarea apei și a nă
molului din subterane. Ieri, toți 
tinerii centralei au lucrat peste 
program pentru curățirea tu
turor locurilor de muncă. La o 
altă întreprindere bucureșteană 
— „Dîmbovița" — grav afectată 
de apele din infiltrație, pro
cesul de producție a fost reluat, 
în primele 8 ore de lucru au 
fost realizate 10 300 perechi de 
încălțăminte din stocurile de 
materie primă scoase din fața 
apelor revărsate.

Ultimele două zile de activi
tate au pus și în fața lucrători
lor întreprinderii „Timpuri Noi" 
sarcini deosebite. S-a lucrat 24 
de ore din 24, în schimburi pre
lungite de cite 12—16 ore. Au 
fost curățite și montate la loc 
într-un timp record toate mo
toarele electrice din secțiile a- 
fectate de inundație. A fost re
luat ritmul intens de producție. 
Dacă în ziua de 6 iulie lucrul a 
fost posibil doar la secția scu- 
lărie și la atelierul de proiectări, 
luni întreg fluxul tehnologic a 
fost reluat. Pînă la ora 16 sec
țiile și atelierele întreprinderii 
realizaseră deja o producție glo
bală în valoare de peste un mi
lion lei. In acest spirit de înaltă 
responsabilitate, lucrătorii marii 
întreprinderi bucureștene s-au

bucurești; Săptămînă record 
a activității

Luni, în numeroase întreprin
deri din Capitală a început o 
săptămînă record a activității 
productive, inițiativă prin care 
colectivele de oameni ai muncii, 
răspunzînd chemării secretaru
lui general al partidului, s-au 
angajat să contribuie cu toate 
forțele Ia recuperarea pierderi
lor provocate de inundații.

Conștienți de necesitatea spo
ririi eforturilor lor, oamenii 
muncii din industria Bucureștiu- 
lui și-au luat angajamente mo
bilizatoare vizînd realizarea u- 
nor producții sporite de cea mai 
bună calitate, atit pentru nece
sitățile interne, cît și pentru ex
port. Menționăm astfel angaja
mentele muncitorilor de la „Re
publica", prin care s-au angajat 
tă livreze suplimentar peste 500 

angajat ca, pînă la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, toate restanțele 
provocate de inundație să fie 
recuperate și depășite.

O altă întreprindere — „Semă
nătoarea" — situată tot pe che
iul Dîmboviței, raportează în 
ultimele zile succese deosebite 
în activitatea de producție. La 
cererea lucrătorilor programul 
de lucru a fost prelungit cu trei 
ore. Duminică, zi normală de 
lucru, s-a realizat o producție 
globală, suplimentară în valoare 
de 1,2 milioane lei. Ieri schim
bul II s-a prezentat la locurile 
de muncă cu 5 ore mai devre
me. 150 de muncitori din acest 
schimb, de la secțiile de montaj 
și auxiliare, au lucrat la digurile 
de protecție Roșu și Ciurel. După 
4 ore de luptă cu apele s-au 
reîntors în secțiile și atelierele 
de producție.

în toate cele patru întreprin
deri care au constituit obiectul 
raidului nostru se lucrează cu 
toate forțele pentru repunerea 
în funcțiune a capacităților de 
producție care au avut de sufe
rit de pe urma apelor, la relua
rea cît mai grabnică a produc
ției, la realizarea unor produse 
suplimentare care să acopere res
tanțele înregistrate la unele în
treprinderi din țară din cauza 
inundațiilor.

C. TODEROIU
P. PAVEL

productive
tone țevi, al colectivului de la 
„23 August", care va depăși pla
nul lunii iulie cu 5,4 milioane 
lei, al celui de la întreprinde
rea de medicamente, care a ho- 
tărît să dea în aceeași perioadă 
o producție suplimentară în va
loare de circa 5 milioane Iei, 
angajamentele colectivelor în
treprinderilor „Aurora", „Fla
căra Roșie", „Electromagnetica", 
„Anticorozivul", care la rîndul 
lor prevăd însemnate depășiri 
ale principalilor indicatori de 
plan.

De asemenea, la întreprinde
rile de radiatoare și echipament 
metalic, „Danubiana", I.M.G.B., 
„Vulcan", „Timpuri Noi", 
I.M.E.B., Energoreparații și al
tele, muncitorii au hotărît să 
lucreze în schimburi prelungite, 

în vederea obținerii unor canti
tăți sporite de produse.

Atmosfera de muncă Intensă, 
fără oprire, din toate sectoarele 
unităților bucureștene a generat 
și alte inițiative meritorii, des
fășurate sub imperativul rrajor 
al acestor zile. Astfel, întreprin
derea „Automecanica" a trimis 
unității similare din Mediaș 
subansamble și piese de schimb 
pehtru efectuarea reparațiilor și 
restabilirea fluxului tehnologic ; 
de la „Timpuri Noi", întreprin
derea de pompe și alte uzine au 
fost trimise în județele care au 
avut mai mult de suferit de pe 
urma revărsărilor motocompre- 
soare, motopompe și alte utilaje 
ce pot fi folosite la lucrările de 
evacuare a apei, precum și e- 
chipe de specialiști care contri
buie efectiv la reorganizarea 11-/ 
niilor de producție avariate.

Covasna: ÎN ULTIMELE

24 DE ORE-2800 
DE HECTARE SCOASE 

DE SUB APĂ

Peste 27 000 de cetățeni din 
județul Covasna participă la ac
țiunile organizate pentru limi
tarea și diminuarea efectelor 
inundațiilor. în ultimele 24 de 
ore, mai mult de 2 800 ha au 
fost scoase de sub ape. în tot 
cursul zilei de duminică pină 
seara tîrziu, iar în unele locuri 
și noaptea la lumina farurilor, 
locuitorii satelor, ajutați de 
muncitori, au recoltat legumele 
și furajele de pe cîmp.

în prezent, se fac lucrări de 
întreținere a culturilor prășitoa- 
re și se lucrează. în continuare 
pentru evacuarea apelor ce au 
mai rămas pe terenurile inun
date.

De asemenea, au fost refăcute 
110 poduri și 15 km drumuri, re- 
dîndu-se în circulație căile de 
acces în tot județul.

Timăveni: A FOST 
REPUSĂ IN FUNCȚIUNE 

INSTALAȚIA DE SULFAT 

DE ALUMINIU
O știre primită în cursul serii 

ne informează că după o muncă 
energică de 4 zile și 4 nopți, la 
Combinatul chimic Tîrnăveni, 
unitate grav avariată de apele 
Tîrnavei Mici, a fost repusă în 
funcțiune instalația de sulfat de 
aluminiu — prima unitate de 
pe aceasta mare platformă chi
mică a țării. în prezent for
țe deosebite sînt concentrate 
la Sighișoara, unde 3 mari în- 

1 treprinderi. mai stagnează încă 
din cauza revărsării Tîrnavei 
Mari. Este vorba de întreprin
derile de stofe, mătase și de 
bumbac — unități in care zi și 
hoapte sînt prezerîți sute de 
mecanici, electricieni și alți 
specialiști.
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Acum „normal" înseamnă
organizare exemplară,

DUBLUL
EFORT

Si LA BUFTEA, TINERII 
AU FOST LA DA TORIEf

Buftea. Un lac aparent liniș
tit, care nu părea să însemne 
un pericol, iată că „s-a răzvră
tit" : apele adunate în matcă, în 
ultimele zile, l-au umplut pină 
la refuz, punînd în pericol lo
calitățile din jur, întreprinderi, 
școli, instituții, în principal Fa
brica de conserve, halele vechi 
și cele noi date recent în func
țiune, Autobaza I.R.T.A., Stația 
electrică, Studiourile cinemato
grafice aflate în imediată apro
piere, precum și o cantitate 
de 11 000 kg pește. Oamenii au 
fost la datorie. I-am găsit mun
cind bărbătește, umăr la umăr, 
pentru înlăturarea pericolului. 
Una dintre arterele localității a 
fost distrusă de revărsarea ape
lor care amenințau unitățile e- 
conomice și locuințele oameni
lor. S-a procedat imediat la să
parea unui șanț, care să dea apei 
revărsate un curs dirijat spre 
lacurile de centură ale Bucu- 
reștiulul. Oamenii pe care l-am 
găsit aici, tn cea mal mare par
te tineri militari, nu mai țin 
socoteala orelor rămase pe fron
tul luptei cu apele, importantă 
fiind acum salvarea bunurilor 
materiale. Intr-un curent de 
apă, care avea o viteză de 
5—6 m pe secundă, un grup 
de tineri ostași ai unită
ții militare al cărei comandant 
este locotenent-colonelul Nicolae 
Ariton, înotind într-o apă care 
trecea peste ei și înfruntînd 
puhoiul, au rezistat, ore în șir, 
pentru a clădi un zid de saci cu 
nisip menit să stăvilească ape
le. Merită să transcriem aici 
numele tuturor acestor soldați 
de nădejde : Andrea Romulus, 
Luca Gheorghe. Perțe Liviu. 
Nagy Ianoș, Florea Marin. Ne
meth Ianoș și Șahi Martin. Lo
cotenentul Constantin Rusu ține 
să-i remarce, de asemenea, pe 
ostașii comuniști Socarici Con
stantin șl Breahnă Ion. care 
munceau de 24 de ore. fără în
trerupere la descărcatul și că
ratul sacilor și al prefabricate
lor. Dealtfel, aici s-a lucrat ca 
pe un șantier forțat, în condiții 
grele, dar cu calm. Forța de

lucru : cîteva sute de oameni, 
excavatoare, buldozere, peste 100 
de autocamioane de diferite 
tipuri, care au cărat fără 
întrerupere, spre acest front 
de lucru, mai mult de 10 000 de 
saci cu nisip și mii și mii de 
tone de prefabricate. S-au 
înălțat,cu cîțiva metri, porțiuni 
mari ale malului lacului Buf
tea și se înalță în continuare, 
s-au săpat două șanțuri adinei 
pentru scurgerea apei. Coman
damentul urmărește minut de 
minut mersul lucrărilor și si
tuația apelor, intervenind 
prompt și hotărît cînd e vorba 
de a lua o decizie, o soluție 
salvatoare. In fruntea aces
tor acțiuni organizatorice și 
de muncă, începînd de joi 
după-amiază, fără odihnă și 
somn, se află și activiști ai 
U.T.C., care oferă celorlalți un 
exemplu propriu de dăruire, 
motiv pentru care considerăm 
firesc să le amintim numele : 
Victor Petrescu, Victor Babenco, 
Călin Stancu. Nicolae Mladeno- 
vici, Gheorghe Pascu. Petrișor 
Diaconescu și Constantin Zam-

firescu de la Comitetul munici
pal București al U.T.C. La da
torie se aflau și cadre de condu
cere din Fabrica de conserve 
în frunte cu directorul fabricii, 
ing. Constantin Păun și tînă- 
rul inginer Radu Crlveanu, șe
ful investițiilor.

Un asemenea tablou de mun
că și dăruire patriotică nu este 
îngăduit să fie umbrit de ges
tul unor oameni tineri și mai 
virstnici, locuitori ai comunei, 
pe care i-am văzut stînd pe 
mal și urmărind cu mîinile în 
șold eforturile celor veniți să-i 
salveze fără să pună mina pe-o 
unealtă, cind știau bine că a- 
vutul propriu se află în pericol. 
Lăsînd la o parte această notă 
discordantă pe care o făceau 
cîțiva, subliniem încă o dată că 
aici, la Buftea, sute de oameni 
lucrau fără întrerupere ca apele 
să nu-și iasă din matcă, să nu 
provoace distrugeri.

LUCRETIA LUSTIG 
VASILE CABULEA

Fotografii : VASILE RANGA
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La „umbră”
în acest© zile fierbinți?

CINE RECUNOAȘTE NUMĂ
RUL ?

Ora 10,30 între însurăței și 
Viziru. Camioane și remorci, 
încărcate cu rodul cîmpiei, ru
lează pe panglica de asfalt. în 
dreptul firmei mareînd „Popasul 
Dropia", însă, douî mașini, a 
căror etanșeizare dovedește 
limpede scopul lor. staționează.

Un minut, două... zece. Pe 
mesele de sub umbra copacilor 
bere, pepsi. Nu am reușit să 
aflăm numele conducătorilor 
auto, am reținut în schimb nu
mărul uneia din mașini 21-BR- 
2921. Cine îl recunoaște ?

CÎND VOR REVENI MECA
NIZATORII 7

Ora 11 — același traseu. Pe 
un teren destul de întins, peste 
o sută de stive cu baloți de 
paie, înalte de doi metri, feresc 
miriștea de priviri... indiscrete. 
Desigur locul baloților nu este 
acesta, ei se cuveneau imediat 
depozitați. Două tractoare cu 
remorci „leneveau" insă pe 
dreapta, la marginea drumului. 
Sesizînd intenția noastră, meca
nizatorii s-au grăbit să fugă. 
Aflăm că terenul aparține I.A.S. 
însurăței. Credem că citind a- 
ceste rinduri, conducerea unită
ții ii va aduce înapoi pe fugari.

CUM VI S-A PĂRUT EMI
SIUNEA, TOVARĂȘE ȘEF DE 
FERMA 7

Ora 11,30 — comuna Vîziru. 
Omul de la volan răspunde vă
dit încurcat. „Mă numesc Ion 
Buză. Sînt de la I.A.S. Tichilești. 
Nu vă luați după televizorul din 
remorcă. Venisem aici, la S.M.A. 
după piese de schimb și pentru 
că tot făceam drumul, tovarășul 
șef de fermă, Vasile Ghica, ne-a 
rugat să i-1 ducem la reparat". 
Ne interesăm la S.M.A. Viziru. 
„Nu noi deservim acest I.A.S. 
— ne spune Petru Macarie, di- 
tectorul unității. Deci explicația

cade. Rămîne în schimb drumul 
parcurs cu o remorcă de 4 tone 
pentru transportul unui televi
zor de 20 kg. Seara cu siguran
ță, emisiunile TV au reflectat 
eforturile care se depun în a- 
ceste zile pentru grabnica strîn- 
gere a recoltei. O asemenea

emisiune a urmărit-o, desigur, 
și posesorul televizorului din 
remorcă, Vasile Ghica. Cum vi 
s-a părut emisiunea, tovarășe șef 
de fermă ? Dar mai ales ce în
vățăminte ați tras din ea ?

Foto: O. PLEC AN

muncă eroică pretutindeni
Activiști U.T.C., studenți și elevi, 
prezenți pe frontul campanieiprezenți pe frontul

Așezată la confluența Prahovei 
și Teleajenului, comuna Gher- 
ghița a fost grav afectată de 
inundații. Apele au rupt podul 
vechi și l-au tirit pe sub cel nou, 
împlintîndu-1 într-un banc de 
nisip ca pe o stranie corabie 
naufragiată, au înghițit o întinsă 
livadă de piersici, s-au năpustit 
asupra grajdurilor de vite ale 
cooperativei agricole de produc
ție și au înecat animale 
ale întreprinderii intercoopera- 
tiste de creștere și îngrășare a 
porcilor, au acoperit lanuri ne- 
sfîrșite de grîu și porumb. încă 
de la retragerea lor, oamenii au 
început însă, cu promptitudine 
și hotărire operațiunile de sal
vare a bunurilor și de redresare 
a activității productive. In aju
torul localnicilor au sosit fără 
•întirziere detașamente de mili
tari și echipe de elevi, care și-au 
asumat sarcini dintre cele mal 
grele demonstrînd încă o dată, 
prin calm și abnegație, maturi
tatea politică a tineretului nos
tru.

Militarii de la grupul județean 
de pompieri, conduși de plut. 
major Mircea Nicolescu, au par
ticipat și la acțiunea de dezafec
tarea Spitalului județean din Plo
iești, iar acum la Gherghița mi- 
nuiesc motopompe care curăță 
grajdurile de aluviuni, deschid 
căi de acces, evacuează cantități 
însemnate de furaje. Sînt mur
dari din cap pînă în picioare de 
noroi, au fețele trase după 48 de 
ore de muncă neîntreruptă, dar 
o lumină interioară a eroismu
lui și solidarității le înnobilează 
chipul. Abia reușesc să aflu nu
mele cîtorva dintre ei : plutonier 
Romeo Boștină, soldații Constan
tin Pascalu, Anton Bitiușcă...

Cu aceeași dăruire muncesc 
elevii din tabăra de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei în fruntea cărora se află, 
echipați cu haine de doc și cisme 
de cauciuc, activiștii Mircea 
Cosma. Aurel Anghelache, Ion 
Mărgăritaru și Ioniță Toma de 
Ia comitetul județean Prahova 
și prof. Nicolae Oancea din Iași. 
Tinerii provin din diferite județe 
ale țării — Iași, Vrancea, Bacău,

Ialomița și Ilfov — dar fiindcă 
se înțeleg rapid, din priviri și 
fiindcă își concentrează toți for
țele, acolo unde unul singur n-ar 
izbuti, par să se fi cunoscut din 
totdeauna. Ei scot din construc
țiile complexului zootehnic sute 
de tone de nămol, recuperează 
și adăpostesc orzul necesar hră- 
nirii animalelor, spală mașini șl 
atelaje. Pentru Constantin Ungu- 
reanu, Petrică Dan, Severin Do- 
rofte, Mihai Sandu, Fănică A- 
nița, Constantin Gheorghlță, Ște-

fan Georgescu, ca și pentru mulți 
alții, vacanța aceasta înseamnă 
un examen al bărbăției. Dar, din 
păcate, și asta trebuie spus des
chis, la înălțimea devotamen
tului lor nu sînt toți oamenii din 
sat. Duminică, de exemplu, au 
venit să dea o mină de ajutor 
doar cîțiva săteni, după ce soa
rele se ridicase mult pe cer...

Este necesar ca toți oamenii, de 
la copii la bătrîni, să participe la 
lupta pentru recoltă, pentru re
stabilirea condițiilor normale.

Dar acum, pretutindeni „normal" 
înseamnă muncă eroică, neîn
treruptă, cu toate puterile și în 
orice condiții, adică un efort ex
cepțional, prelungit, tenace, or
ganizat exemplar. Așa trebuie 
să lucreze toți, de la primat la 
pionier șl nimănui nu-i este în
găduit să stea pe margine.

ALEX. ȘTEFANESCU

La Ciurel, studenți ai anului IV, Energetică
Foto : O. PLECAN

★
Un convoi de remorci cară 

sacii cu orz de la fermele I.A.S. 
Belciugatele. împreună cu meca
nizatorii și lucrătorii unităților 
respective, care asigură transpor
tul, sînt și studenți ai Institu
tului agronomic „Nicolae Băl- 
cescu". „Sîntem hotăriți să de
punem toate eforturile pentru 
salvarea recoltei", ne spune stu
dentul Teodor Soare, „delegatul" 
transportului. Cuvintelor salo 
le găsim confirmare și la Bel
ciugatele, la Izlaz și Măriuța, 
unde activează peste 300 stu
denți din anii I și IV. Echipe 
dirijate de cadrele universitare 
lucrează la lopătatul orzului, 
pentru aerisire, încărcatul in 
saci, la prășitul porumbului și 
alte lucrări. Viitorii agronomi 
sint acum printre cei mai har
nici lucrători. Dacă evidențiem 
doar pe Constantin Deliu și Cor- 
neliu Bulat, o facem pentru a 
exprima laude tuturor colegilor 
lor de studii și de muncă.

La ferma legumicolă nr. 3 Mo- 
vilița, peste 100 de elevi din 
aceeași comună și din localitatea 
vecină Coșereni, aflați în va
cantă. recoltează fasole și caise. 
O sută de brațe tinere și entu
ziaste, harnice. „Ieri și astăzi — 
ne spune șeful fermei, ing. Ste
fania Petrescu — au fost re
coltate și livrate producției 16 
tone caise. Sîntem mulțumiți de 
efortul elevilor. Pe mulți 
cunoaștem deja. Sînt dintre cei 
care au fost prezenți în întrea
ga campanie din acest an. Aș 
vrea să rețineți pentru efortu
rile făcute pe Georgeta Alecu, 
Stana Andrei, Nicolae Borangic, 
Rădița Turiga. Ștefan Nica, Ivan 
Gherghina".

Consemnăm cu. bucurie aceste 
fapte de muncă. Ele atestă an
gajamentul tinerilor din zonele 
neafectate de inundații de a 
contribui, cu întreaga lor capa
citate, la stnngerea rapidă și 
fără pierderi a recoltei.

V. R.

Am parcurs, zilele trecute, 
cîteva zone calamitate ale 
Bucureștiului și de pe valea 
Argeșului. Cu toții, de Ia 
mic Ia mare, se aflau — în
tr-un fel sau altul — la da
torie : cu sapa, cu secera, cu 
targa încărcată de pămînt, cu 
saci de plastic plini de nisip 
în spinare ori infruntînd 
de-a dreptul puhoaiele, cu 
căngile, pentru a salva de 
izbituri primejdioase — ale 
arborilor smulși și duși la 
vale — poduri, baraje... 
Omul se cunoaște in exis
tența de toate zilele, curen
tă, dar și in intimpiări ex
cepționale, cum sînt aces
tea, prezente. Pentru a cit» 
oară — alături de virstnici — 
tineretul își probează ener
gia, devotamentul, ingeniozi
tatea, dovedlndu-se gata ori- 
eind de fapte curajoase, pre
gătit să întimpine orice risc, 
să țină piept pînă și vicisitu
dinilor naturii. în ciuda si-

însemnări
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de MIHAI STOIAN
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La cinci minute
Acțîune prompta

a pompierilor militari
Omenie. Locotenentul Geor

gescu Ion, din compania de pom
pieri Ploiești, împreună cu 12 
militari in termen au acționat 
la evacuarea apei din subsolul 
spitalului, asigurind protejarea și 
buna funcționare a instalației.

• La Spitalul Brincovenesc și 
Spitalul Bucur din Capitală, mi
litarii pompieri de sub comanda 
. . ------ . acționat

la orele 
noaptea 
clădiri, 

a

lui Dicuț Gheorghe au 
în ziua de 6 iulie de 
9 dimineața la orele 2 
la evacuarea apei din 
asigurind buna funcționare 
spitalelor.

Tovarășul Pană Constantin, di
rectorul Spitalului Bucur, care 
avea numai cuvinte frumoase 
despre activitatea pompierilor, 
ne spunea că apa in spital a 
depășit 2 m.

Curaj. Plutonier adjutant Micu 
Ion, fruntaș Bonga Nicolae și 
caporal Ion Ciorpoi din compa
nia de pompieri Alexandria, cu 
ajutorul unei 
au salvat doi 
50 de oi.

• Timp de 
pompieri sub 
lui Dragomir 
de locuitorii din comuna Talpa, 
județul Teleorman, au construit 
și protejat un dig împotriva ape
lor dezlănțuite.

Datorie. In noaptea de 4 și 5 
iulie a.c., o echipă formată din 
cite 5 militari pompieri din

compania Hunedoara, conduse de 
plut. adj. Ilie Iacob, au întins 
sute de metri de conductori e- 
lectrici de la mașini special con
struite în acest sens, au montat 
proiectoare și au asigurat ilu
minatul pe timp de noapte la 
construirea unui dig in localita
tea Ilia, asigurind în acest fel 
evacuarea ' locuitorilor, loviți 
pentru a doua oară, în decurs 
de 5 ani, de furia apelor.

• Zi și noapte, militarii pom
pieri din zțiua de 5 iunie, sub co
manda căpitanului Nistor Ilie, 
furnizează curent și lumină la 
brutăria din comuna Dobra, jude
țul Hunedoara, care aprovizio
nează cu piine încă două sate.

• De trei zile și trei 
pompierii militari sub 
It. major Moraru Ion, 
șui Deva, alimentează 
nent cu apă potabilă
din localitatea Ilia și vecinătăți.

• Echipe de pompieri militari 
din județul Sibiu, conduse de It. 
Băcanu Dumitru, serg. maj. Ba
laș Iosif și plut. Marcu Ion, lu
crează zi și noapte la înlătura
rea urmelor lăsate de apele re
vărsate.

Pină in prezent opt întreprin
deri, printre care Metalurgica 
Copșa, Fabrica de încălțăminte 
Agnita, I.A.S. Dumbrăveni și al
tele, au intrat în funcțiune cu 
toată capacitatea.

nopți 
comanda 
din ora- 

perma- 
cetățenii

după repartizare.
absolvenții au început lupta cu apele

între cei care au acționat pe 
cursul Dîmboviței sînt și stu
denții Institutului politehnic, 
toți cei care locuiesc în com
plexele Regie și Grozăvești. în 
total peste 10 000 de studenți. în 
timp ce o parte dintre ei își 
desfășurau activitatea normală 
în cadrul atelierelor institutu
lui sau în întreprinderi, cei
lalți evacuau subsolurile și 
parterele căminelor, magaziile 
de alimente ale cantinelor. Cînd 
s-a anunțat creșterea nivelului 
apei toată lumea era în dispo
zitiv conform planului întocmit 
de comandamentul pe institut. 
La sediul Facultății de chimie 
din Splaiul Independenței toc
mai se terminase repartiția în 
producție a absolvenților. O pri
mă confruntare cu viața. cu 
treburile obștii se impunea. A- 
ceștia, alături de ceilalți stu
denți aflați la practică în stația 
pilot a facultății, au început o-

perația de evacuare a subsolu
lui clădirii, care era amenințat 
de inundație. Substanțe chimi
ce, reactivi, mașini și instalații 
au fost transportate la etajele 
superioare. Au fost alcătuite e- 
chipe permanente și echipe de 
șoc care au blocat cu saci de 
nisip ferestrele de la subsol, 
toate intrările. A fost de fapt 
ultima clădire din zonă în care 
a pătruns apa. Echipe de stS- 
denți și cadre didactice, bărbați 
și femei, tot timpul au muncit la 
scosul apei din subsol cu ajuto
rul găleților, a unei pompe adu
se de la institut și mînuită de 
ei. Au fost minute și ore de 
maximă încordare, de atenție 
permanent trează, de efort ma
xim, una din cele mai lungi 
zile din viața Capitalei în care 
studenții au răspuns ca întot
deauna prezent.

ION MIHALACHE

tuațlilor nefericite la care am 
fost martori, trebuie să sub
liniem o Idee de preț : pre- 
gătindu-te pentru succese în 
viată, se cuvine să fii astfel 
format incit să știi, să poți 
face față șl unui eșec tem
porar, depășindu-1 șl trans- 
formindu-1, in cele din urmă, 
într-o mărturie a propriei ~ 
capacități. Dealtminteri, se 
știe că „o bătălie pierdută 
nu Înseamnă, niciodată, ne
apărat, și un război pierdut". 
Doar că lupta,; actualmente, 
se duce pe două fronturi si
multan : pe frontul apelor și 
pe frontul producției, al 
stringerii neintirziate a re
coltei, al înlăturării urmări
lor inundației. Comuniștii, 
uteciștii, poporul întreg răs
pund „prezent !“ la che
marea partidului. Efortul 
este maxim : electricieni 
care muncesc, de 30 de ore, 
neîntrerupt, fie pentru men
ținerea furnizării de energie 
electrică, fie pentru înlătu
rarea avariilor, schimburi în
tregi de muncitori care, luind 
locul navetiștilor blocați cine 
știe pe unde de ape, rămîn 
in continuare la lucru, în
deplinind exemplar și de
pășind planul de produc
ție ; soldați și ceferiști 
reparînd, în termene in
credibile, linii ferate rupte, 
terasamente șubrezite; piloți 
din aviația utilitară salvind 
oameni, copii, femei, bătrini, 
parașutind totodată fiole de 
singe acolo unde este ne
cesar, vaccinuri — în timp 
ce alți colegi de-al lor, cu 
aceeași dăruire, zburind ore 
și ore în șir, ajută Ia efec
tuarea lucrărilor agricole din 
județele neafectate de inun
dații : și cite și cîte alte 
fapte !

Neîndoielnic, DUBLUL E- 
FORT colectiv își arată efi
ciența încă de pe acum. Dra
maticele zile și nopți trăite, 
modul în care s-a intervenit 
și se mai intervine, au fost 
un extraordinar test de vo
ință națională, de sudură și 
curaj, de hotărîre exemplară, 
la toate nivelurile, la toate 
vîrstele. Nimic nu poate in
fringe un popor unit, dirz, 
confruntat de-a lungul mile
niilor cu destule împrejurări 
grele, din care, întotdeauna, 
a ieșit cu fruntea sus, vic
torios, chiar dacă o cută s-a ■ 
mai adăugat celorlalte. Ochii C 
săi și-au păstrat însă, de-a 
pururi, optimismul, can
doarea și temeritatea.

ț.

bărci pneumatice, 
bătrini, 13 copii și

27 de ore militarii 
comanda căpitanu- 
Constantin, ajutați

ZILE RECORD LA BRAȘOV

Așa muncesc constructorii
de autocamioane

La întreprinderea de autoca
mioane din Brașov, ziua de du
minică a constituit nu numai o 
zi obișnuită de lucru, cu trei 
schimburi și cu îndeplinirea pre
vederilor de plan, ci a devenit 
o zi record în care s-au mon
tat 100 de autocamioane, s-a 
realizat la motoare Diesel o pro
ducție marfă în valoare C,. t 
milioane lei, la motoare o pro
ducție marfă in valoare 
1 500 000 lei, iar la montaj — in 
valoare de 1 500 000 lei. O contri
buție substanțială a adus-o tur
nătoria de fontă cu'125 tone 
piese turnate.

In aceeași zi, constructorii de 
autocamioane au reușit să îm
plinească cea mai mare parte •

de 3

de

angajamentului lor, de a livra u-. 
zinei Automecanica din Mediaș, 
in cel mai scurt timp, motoarele 
electrice avariate in urma inun
dațiilor, remediate în atelierele 
întreprinderii brașovene. Luni la 
ora 10 dimineața, cele 70 de 
motoare electrice în stare de 
funcționare au părăsit Brașovul, 
pentru a fi remontate la Me
diaș. In cadrul aceluiași anga- ' 
jament patriotic, pentru uzina 
Automecanica te remediază aici 
și alte utilaje importante, in 
timp ce un grup de specialiști 
brașoveni lucrează nemijlocit la 
montarea utilajului salvat și re
făcut in vederea reinceperii to
tale • producției.

Oameni cu busolă
(Urmare din pag. I)

cițiva milițieni păzesc ordinea. 
„Treceți pe trotuarul celălalt, vă 
rog !“ Dar ce fel de calm e ăsta ? 
Omul vorbește politicos, dar se 
vede (se aude, se citește in glas) 
că abia iși stăpinește nervii. 
Ghicesc : a fost plecat prin locu
rile inundate, e obosit, nedormit. 
Mă uit la gradul lui : maior I 
Ciudat. O iau de-a lungul cheiu
lui. Dîmbovița a crescut, dar nu 
in mod neliniștitor. Pe balustra
dă s-au așezat cițiva adoles
cenți. Unul dintre ei se reaze
mă de o bicicletă. Probabil, e- 
levi în vacanță. Mă uit la apele 
de culoarea pămintului, cu mari 
suprafețe brune care se desfac 
ca petele de singe inchegat. 
Comparație fără rost ! Dar și eu 
și maică-mea, aici în București 
ne-am născut, lingă riul acesta. 
In țară sint inundații, asta nu se 
poate uita nici măcar acum, 
cind încerc să mă gindesc la alt
ceva și să-mi fac meseria (me
seria ?) de tele-cronicar. Mă uit 
la ape, sînt calm, cine spune că 
nu sînt ? Din nou, fantezia ca
re-mi joacă feste : am impresia 
că aud în fundul apelor bubui
turi de tun. Nici un fel de bu
buituri, desigur. Pe lingă mine 
trece un autocamion încărcat cu 
bărci. Bărci verzi, inofensive, 
pentru plimbare. Ce să caute un 
autocamion cu bărci pe străzile 
Bucureștiului 2 
Dumneavoastră 
întreabă cineva, 
tor. Cum arată, 
un om care nu vrea, să munceas
că ? Are o înfățișare anume ? La 
început, probabil că nu. Mai tir- 
ziu, începe să poată fi deosebit 
de ceilalți după miros. Orice om 
care muncește miroase a ceva ; 
leneșii nu miros a nimic. La po
dul Mărășești, mașini de pom
pieri. La picioarele mele o dungă 
de pinză groasă care brusc se

„A scăzut ? 
ce ziceți ?“ mă 
O iau către aba- 
la urma urmei.

umflă și capătă viață : un fur
tun. Apa crește vizibil. Trec prin 
dreptul Intrării Nestorei, astu
pată cu saci de nisip. Pe saci, 
cîțiva copii care se joacă. E ora 
unu și zece și încep să-mi notez 
orele in carnet. Strada Tă- 
băcarilor, saci de pietriș, un 
om care stă pe malul Dîmbovi
ței cu un bloc-notes și desenea
ză. N-ar trebui; ceea ce face el 
mă supără. Două fără douăzeci, 
se văd in depărtare clădirile a- 
batorului și podul de ciment. 
Apa urcă mereu. Cineva vinde 
piersici și oamenii așteaptă răb
dători să le vină rindul. Cite po
duri să fie pe Dîmbovița ? Cir
culația e întreruptă, ocolesc pe 
citeva străzi, in soarele care de
vine tot mai puternic și ajung 
in cele din urmă lingă podul a- 
batorului, lingă podul cel nou ; 
mai e și altul, dar problema cea 
mare aici este, pentru că podul 
e foarte jos. Trei și un sfert. 
Apele au ajuns la vreo patruzeci 
de centimetri de suprafața po
dului și cresc. Mulți militari, 
gărzi patriotice, trecători, locui
tori ai cartierului. Chioșcul cu 
răcoritoare continuă să funcțio
neze. Pretutindeni se descarcă 
saci de nisip ; toate căile de ac
ces către perimetrul inundabil 
au fost închise : apele trebuie o- 
bligate să treacă pe deasupra 
podului și să-și urmeze calea re
venind la-albie, fără să pro
voace prea mari stricăciuni. E 
vorba de București aici, de o 
parte din București. Un camion 
cu saci trage lingă mine. „Pof
tiți la descărcat, vă 
un om in uniformă 
cu aceeași politețe 
plină de tensiune, pe care am în- 
tilnit-o și acum trei ore, cind 
am plecat la plimbare. Plim
bare ? „Nu spargeți sacii, vă 
rog se aude, dar e greu să 
nu-i spargi, pentru că folia de 
material plastic e foarte subțiri

rog !“ strigă 
de milițian, 
apăsătoare,

și te trezești lesne cu unghiile 
infipte in nisip. Dacă aș fi avut 
timp, aș fi cronometrat cit a du
rat descărcarea camionului : in 
orice caz, sub două minute. Au 
lucrat și băieții care stăteau la 
rină la răcoritoare. Patru fără 
un sfert, apa e la vreo cinci
sprezece centimetri de pod, so
sesc mereu întăriri, lucrători de 
la o întreprindere din alt sector. 
Unul (fără cămașă, pantaloni 
scurți) are în mină o carte de 
Jules Verne. O -pune pe baricada 
de saci și se indreaptă către au
tocamionul plin (al cltelea ?) 
care așteaptă să fie descărcat. 
„Sint peste cinci mii de oameni" 
șoptește cineva. Alt glas : „Cinci 
centimetri". E ora patru și peri
metrul e evacuat. Oamenii stau 
ca pe marginea unor tranșee și 
se uită la buza podului : a în
ceput să clipocească apa. Aș 
vrea s-o ating, are ceva nevero
simil. Calm, calm,,, pe pod au 
rămas comandamentul (militari 
și civili) și reporterii-fotografi ai 
ziarelor. „Acum sint minutele 
hotăritoare". Nici o modificare in 
atitudinea celor de pe pod. Oa
meni care gindesc, care iși stă- 
pinesc nervii, care acționează. 
Ba da, ceva s-a schimbat : mili
tarii care pină acum treceau 
unii pe lingă ceilalți purtați de 
treburi au devenit extrem de a- 
tenți, mișcările lor nu mai sint 
civile, au ceva decis, puțin țea
păn : duc mina la capelă, se sa
lută. Apa a început să intre în 
perimetru, e liniște. Se lucrează 
in liniște, calm, calm, barierele 
de saci se întăresc, se 
muncesc oamenii cu 
bucureștenii, cinci mii 
meni cu busolă, cinci mii de oa
meni care au un ideal, care știu 
că numai lenea nu ' are miros. 
Apa crește încet. Nu va trece 
de stavilele pe care le-au ridi
cat cu calm, cu bărbăție, cu 
calm, cu calm... Nu a trecut.

ridică, 
busolă, 
de oa-
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VIZITA PRIMULUI MINISTRU TELEGRAME

AL STATULUI TRINIDAD-TOBAGO, 
ERIC EUSTACE WILLIAMS

Sosirea în Capitală
La invitația primului ministru 

al guvernului Republicii Socia
liste România, tovarășul Manea 
Mănescu, luni la amiază a sosit 
în Capitală primul ministru al 
statului Trinidad-Tobago, Eric 
Eustace Williams, care face o 
vizită oficială de prietenie în 
țara noastră.

Oaspetele este însoțit de Vic
tor Lionel Campbell, ministrul 
lucrărilor publice, Eustace Seig- 
noret, ambasador, reprezentant 
permanent al statului Trinidad- 
Tobago la O.N.U., de alte per
soane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, împo

dobit cu drapelele de stat ale 
celor două țări, unde a avut loc 
ceremonia primirii oficiale, pri
mul ministru al statului Trini
dad-Tobago a fost salutat cu 
cordialitate de primul ministru 
al guvernului, Manea Mănescu, 
Vasile Bumbăcea, ministrul con
strucțiilor industriale, Emil 
Nicolcioiu, ministrul justiției, 
Ion St. Ion, secretar general al 
guvernului, Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, de membri ai conduce
rii altor ministere și instituții 
centrale, de alte persoane ofici
ale.

Convorbiri oficiale
Luni după-amiază, la Palatul 

din Piața Victoriei, au început 
convorbirile oficiale dintre pri
mul ministru al guvernului Re
publicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, și primul mi
nistru al statului Trinidad- 
Tobago, Eric Eustace Williams.

în cursul convorbirilor, desfă
șurate într-o ambianță de cor
dialitate, a fost evidențiat fap
tul că bunele relații statornicite 
între România și Trinidad- 
Tobago, potențialul economiilor 
lor naționale oferă condiții fa
vorabile pentru realizarea unei 
colaborări și cooperări economi
ce, tehnico-științifice, în folosul 
ambelor popoare, al progresului 

.și păcii în lume. Au fost exa
minate posibilitățile de realizare 
a unor acțiuni concrete de co
operare în producție, îndeosebi 
în domeniul explorării, exploa
tării și valorificării unor resurse 
de hidrocarburi, în industriile

petrochimice, construcțiilor de 
mașini, materialelor de construc
ții, în agricultură și în alte sec
toare de interes reciproc.

La convorbiri participă Emil 
Nicolcioiu, ministrul justiției, 
Ion St. Ion, secretar general al 
guvernului, Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Octavian Groza, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnolo
gie, Dănilă Petrache, ambasado
rul României în Trinidad-Toba
go, membri ai conducerii unor 
ministere economice, consilieri 
și experți.

Iau parte, de asemenea, Vic
tor Lionel Campbell, ministrul 
lucrărilor publice, Eustace Seig- 
noret, ambasador, reprezentant 
permanent la O.N.U., James 
O’Neil Lewis, ambasadorul sta
tului Trinidad-Tobago în țara 
noastră, alte persoane oficiale.

DINEU OFICIAL
oferit de primul ministru 
al Guvernului Republicii 

Socialiste România
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
a oferit, luni, un dineu oficial 
în onoarea primului ministru 
al statului Trinidad-Tobago, 
Eric Eustace Williams.

Au luat parte membri ai gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale.

Au participat persoanele ofi
ciale care însoțesc pe primul 
ministru al statului Trinidad- 
Tobago.

în cursul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, 
primii miniștri Manea Mănescu 
și Eric Eustace Williams au ros
tit toasturi, apreciind actuala 
vizită drept o expresie a evo

luției pozitive a relațiilor din
tre cele două țări, a dorinței 
lor de a dezvolta colaborarea pe 
multiple planuri. Vorbitorii au 
apreciat că există bune pers
pective pentru realizarea unei 
colaborări fructuoase, că în 
cursul convorbirilor se vor con
veni măsuri concrete pentru va
lorificarea acestora spre binele 
celor două popoare.

Abordînd unele aspecte ale 
vieții internaționale, cei doi 
prim-miniștri au relevat nece
sitatea stabilirii in lume a unei 
noi ordini economice și jlblitice, 
care să ofere condițiile ca toate 
națiunile să se poată dezvolta 
liber și independent, respectîn- 
du-se dreptul fiecărui popor de 
a fi stăpîn pe bogățiile sale na

turale, de a le folosi pentru dez
voltarea sa economică și socială.

Vorbitorii s-au referit, de a- 
semenea, la colaborarea celor 
două state în cadrul O.N.U. și 
al altor organizații și organisme 
internaționale, la contribuția pe 
care țările mici și mijlocii pot 
și trebuie să o aducă la îmbu
nătățirea climatului internațio
nal, la făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte,

în încheiere, s-a toastat în să
nătatea președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a șefului statului 
Trinidad-Tobago, în sănătatea 
celor doi prim-miniștri, pentru 
prietenia și colaborarea dintre 
România și Trinidad-Tobago.

Depunerea unei 

coroane de flori 

la Monumentul 

eroilor luptei 

pentru libertatea 

poporului și a 

patriei, pentru 

socialism

în cursul după-amiezii, pri
mul ministru al statului Trini
dad-Tobago, Eric Eustace Wil
liams, și persoanele oficiale care 
îl însoțesc, au depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socialism.

în fața monumentului era ali
niată o gardă de onoare. Au 
fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și statului Trinidad-Tobago.

După depunerea coroanei, 
oaspetele și celelalte persoane 
oficiale au păstrat un moment 
de reculegere. A fost vizitată 
apoi rotonda monumentului.

țgfnema
ZIUA CEA MAI LUNGA : La* 

ceafărul (orele 9; 12,30; 16; 19,30).
PAVLINKA : Central (orele 9,16; 

11,30; 13,45; 16; 18,16; 20,30).
STRĂLUCIREA SOARELUI : 

Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21), Capitol (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,45), Grădina Dinamo 
(ora 20,15), Grădina Capitol (ora 
20,15).

MARELE CIRC : Timpuri Noi 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

LEGEA PRERIEI : București (o- 
rele 8,45; 11; 13,15; 16,15; 18,30;
20.45) , Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 
16 18; 20), Patinoarul „23 August" 
(ora 20,15), Grădina Modern (ora
20.30) .

ACTORUL ȘI SĂLBATICII : 
Lumina (orele 9; 12,30; 16; 19,15).

PlEDONE — COMISARUL FARA 
ARMA : Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Favorit (orele 
9,15, 11,30; 13,45; 16; 18; 20), Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,15), Gră
dina Festival (ora 20), Stadionul 
Steaua (ora 20,30).

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

TEROARE PE „BRITANNIC" : 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,45), Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), Grădina Lu
ceafărul (ora 20,15).

NEMURITORII : Unirea (orele 
15,30; 18), Grădina Unirea (ora
20.15) .

DOAMNA ȘI VAGABONDUL t 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18; 
20 — program pentru copii, ora
9.45) .

BLOCADA : Lira (orele 15; 19). 
JOCUL DE CĂRȚI : Feroviar 

(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20), Grădina Aurora (ora
10.15) .

LUMINA LA CAPĂTUL TUNE
LULUI : Drumul Sării (orele 15,30; 
18; 20).

CEI MAI FRUMOȘI ANI : Gri- 
vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Volga (orele 9; 11,30; 14,30; 
17,30; 20).

KIT ÎN ALASKA : Gluleștl (o- 
rele 15,30: 13; 20,15),

CĂLĂTORIA : Buzeștl rorele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Gră
dina Buzești (ora 20,15).

ULTIMA ZAPADA DE PRIMĂ
VARĂ : Bucegi (orele 16; 18), Gră
dina Bueegi (ora 20.15).

ZBOR PESTE LIVEZI ; Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,15).

HYPERION : Cotroceni (orele 14; 
16; 18; 20).

INVINCIBILUL LUKE : Pacea 
(orele 16; 18; 20).

ULTIMUL PISTOLAR DIN 
CROSS CREEK ; Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Tomls 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15),
Grădina Tomis (ora 20,15).

PIRAȚII DIN PACIFIC — INSU
LA COMORILOR : Crîngașl (orele 
16: 19).

SPERIETOAREA : Flamura (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15), 
Gloria (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19), 
Grădina Titan (ora 20,15).

TOAMNA BOBOCILOR : Flo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20,15),
Popular (orele 15,30; 18; 20.15).

OCHII SHIVANEI : Moșilor (o- 
rele 14; 17), Grădina Moșilor (ora
20.15) .

TĂCEREA DOCTORULUI E- 
VANS : Viitorul (orele 15,30; 18;
20.15) .

MAREA CURSA : Arta (orele 
15.30; 19), Grădina Arta (ora 20).

SUTJESKA : Munca (orele 16; 
19).

FILIP CEL BUN : Rahova (orele 
16; 18).

COMEDIE FANTASTICA : Pro
gresul (orele 16; 18; 20).

UN HOROSCOP CU BUCLUC t 
Vitan (orele 15,30; 18).

UN SALT SPRE MAREA PER
FORMANȚĂ : Cosmos (orele 16,30;
18.30) .

HOINARII i Cosmos (orele 14,30;
20.30) .

UN MILION PENTRU JAKE î 
Vitan (ora 20.30).

FUGARUL : Grădina Lira (or» 
20,15).

(I). 20,55 Tezaur de ctntec româ
nesc — Muzica deqfiniului opt. 
21.20 Telex. 21.25 Filtt serial: 
„Emma" — episodul III. 22,10 în
chiderea programului.

Teatrul „C. L Nottara" (Arene
le Romane): PATRU LACRIMI
— ora 20; Teatrul Evreiesc 
de Stat : TEVIE LĂPTARUL
— ora 19.30 ; Ansamblul „Rap
sodia Română" : ȚARA BO- 
GATĂ-N FRUMUSEȚI — ora 18,30; 
Teatrul ,.C. Tănase" (Sala Savoy) : 
CER CUVINTUL LA... DIVERSE
— ora 19.30: (La Grădina Boema) : 
ÎN GRĂDINA BUCURIILOR — ora 
19,30.

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală. 10,00 Arta plas

tică. 10,20 Film artistic: „Tovară
șii". Regia Mario Monicelli. 12,20 
Telex. 12,25 închiderea programu
lui. 17,30 Telex. 17,35 Actualitatea 
culturală. 17,55 Inscripții pe celu
loid. 18,45 Cu toate forțele la strîn- 
gerea recoltei. 19,00 Teleglob: Li
bia. 19,20 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. 20,15 Reportaj T. Colegi de 
generație: arhitect Nicolae Mun- 
teanu. 20,40 Seară de teatru: „Ma
rele Vis“ de Radu Theodoru. Se
rial in trei episoade după roma
nul „Vulturul". Episodul 3: „Des
tinul". 21,50 Vedete internaționale 
— muzică ușoară. 22,10 24 de ore. 
22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2
20,15 Cine ești dumneata Donald 

Duck? întîlnire cu Walt Disney

MEMORIAL 
„AUREL VLAICU"

Tradiționalele manifestări, 
organizate la Arad in memo
ria primului pilot și con
structor de avioane, românul 
Aurel Vlaicu, programează 
intre 13—15 iulie a.c. o serie 
de activități care ne rețin a- 
tenția. Primele se referă la 
Campionatul național de ae- 
romodele (start la proba de 
zbor seniori și juniori). Ur
mează zborul machetelor de 
avioane românești, cu teme 
incluse pentru Trofeul „Vul
turul din Zarand", zborul de
monstrativ al machetelor de 
avioane internaționale. Cu
noscutul pilot Gheorghe Cra- 
ioveanu și echipa din R.S. 
Cehoslovacă vor executa un 
zbor de inaltă acrobație. 
Ziua de 14 iulie, va fi de
dicată comemorării zborului 
avionului Vlaicu II, la Arad, 
in 1912. Participanții și spor
tivii prezenți la Memorialul 
„Aurel Vlaicu" vor avea pri
lejul să vizioneze prima ex
poziție de machete statice, 
filme cu tematică specifică, 
vor asculta povestiri aero- 
modelistice. Tineretul din 
municipiul Arad se va intilni 
cu actualii constructori de 
avioane, împărtășind din ex
periența de muncă a acestui 
harnic colectiv.

CIU DE, președintele Comitetului Permanent al Adunării Na
ționale a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze, 
și CIU EN-LAI, premierul Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Chineze, au trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, pre
ședintele Republicii Socialiste România, și tovarășului MANEA 
MĂNESCU, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste 
România, următoarea telegramă :

Luind cunoștință de faptul că în unele zone ale României s-au 
produs inundații ca urmare a ploilor torențiale ce au căzut în ul
timele zile, în numele guvernului chinez și al poporului chinez vă 
exprimăm dumneavoastră și prin dumneavoastră guvernului român, 
poporului român și populației din localitățile sinistrate sentimen
tele noastre profunde de simpatie și compasiune. Sîntem. convinși 
că harnicul și curajosul popor român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, va 
putea, în mod cert, să învingă această calamitate, să refacă în mod 
accelerat activitățile productive normale și să restabilească rapid 
viața normală.

Tovarășul KIM IR SEN. secretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate 
Coreene, a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, următoarea telegramă :

Primind vestea că în aceste zile unele regiuni din România au 
suferit mari daune din pricina inundațiilor, vă exprim dumneavoas
tră și populației din regiunile afectate profundă compasiune.

Sînt ferm încredințat că întregul popor român, susținînd chema
rea dumneavoastră și ridicindu-se la refacerea pierderilor, va înlă
tura în cel mai scurt timp daunele pricinuite de inundații și va 
stabiliza viața populației din regiunile care au avut de suferit.

Președintele Republicii Italiene, GIOVANNI LEONE, a trimis 
președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, 
următoarea telegramă :

Profund întristat de știrea gravelor inundații care s-au abătut 
asupra României, vă rog să primiți expresia celei mai vii solidari
tăți din partea mea și a poporului italian în acest greu moment 
pentru națiunea română.

GALAȚI: Un dig de apărare,
pe Dunăre, lung de 9,5 km

10 000 de oameni din munici
piul Galați au început ieri ame
najarea unui dig de protecție pe 
malul Dunării de la capătul de 
est al falezei, pînă în fața gă
rii fluviale a întreprinderii La
minorul, în zona porturilor 
,,docuri“ și Șantierul naval pînă 
la I.A.S. Bădălan. Digul va avea 
o lungime de 9,5 km și un metru 
înălțime, 2 tronsoane însumind 
3 km, urmînd să fie construite 
din prefabricate de beton con
form unei soluții definitive. Ce
lelalte tronsoane ale digului sînt 
înălțate din saci de iută și poli
etilenă incărcați cu pămînt și 
nisip. în unele locuri apa a a- 
juns la partea superioară a che
iului, dar oamenii printre care

Euletin

1 000 de tineri din școli și fa
cultăți, din întreprinderi și in
stituții acționează cu calm și 
energie pentru preîntâmpinarea 
inundațiilor. La Șantierul Naval 
lucrau la amenajarea digului 
peste 3 000 de tineri. La ieșirea 
din schimb, multe brigăzi, ti
neri muncitori s-au prezentat 
din nou la datorie, la fel de bine 
organizați ca și la locul de mun
că. Erau formațiile conduse de 
tinerii Emil Vlad, Mihai Dragu, 
Ionel Botaș și Ion Poneoașu, u- 
teciști și constructori navali 
destoinici, oameni ai inițiativei 
și ai faptei. Viitura maximă a 
Dunării se așteaptă la Galați 
peste 10 zile. Pînă atunci se va 
munci cu hotărîre, 1 000 de ti
neri din Galați semnînd pe a- 
ceste locuri multe fapte de 
exemplară dăruire.

PRIMIRE LA PRIMUL
MINISTRU AL GUVERNULUI

Primul ministru al guvernului 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu, a 
primit, luni după-amiază. pe Di

mitri A. Papadakis, ambasado
rul Republicii Elene la Bucu
rești, la cererea acestuia.

(Agerpres)

SOSIRE
Delegația Comisiei pentru po

litică externă și cooperare eco
nomică internațională a Marii 
Adunări Naționale, condusă de 
Corneliu Mănescu, președintele 
comisiei, care a făcut o vizită in 
Turcia la invitația Medjilisului, 
s-a înapoiat, luni după-amiază, 
în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni. delegația a fost întimpina- 
tă de loan Ceterchi, președintele 
Consiliului legislativ, de depu- 
tați ai Marii Adunări Naționale.

A fost de față ambasadorul 
Turciei la București, Osman 
Derinsu.

CONVORBIRI
Luni după-amiază, delegația 

parlamentară austriacă, în frun
te cu Anton Benya, președintele 
Consiliului Național al Austriei, 
a făcut o vizită la Palatul Marii 
Adunări Naționale. în cadrul 
convorbirilor pe care le-a avut 
cu președintele M.A.N., tovară
șul Nicolae Giosan, oaspeții au 
fost informați despre activitatea 
și preocupările Marii Adunări 
Naționale. Cele două părți au 
subliniat cu satisfacție relațiile 
bune care s-au statornicit in
tre organele legislative supreme 
din România și Austria, între 
parlamentarii români și austri
eci, contribuția lor la cunoaște
rea reciprocă, la o tot mai 
rodnică colaborare dintre Româ
nia și Austria pe diverse pla
nuri, la consolidarea prieteniei 
dintre popoarele celor două țări. 
S-a relevat, de asemenea, rolul 
și activitatea rodnică desfășura
tă de parlamente și parlamentari 
în efortul general pentru întă
rirea securității și păcii în lume.

în aceeași zi. delegația parla
mentară austriacă a depus o 
coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
patriei și a poporului, pentru 
socialism.

Seara, președintele Marii A- 
dunări Naționale, tovarășul Ni
colae Giosan, a oferit un dineu 
in cinstea oaspeților.

în timpul dineului, președinte
le Marii Adunări Naționale și 
președintele Consiliului Național 
al Austriei, au rostit toasturi.

EXPOZIȚIE
Sub auspiciile Asociației 

România și Oficiului de expozi
ții, luni la amiază s-a deschis, 
în sala Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străi
nătatea din Capitală, expoziția 
pictoriței Magdalena Radulescu, 
prezentă la vernisaj. Artista, de 
origină română, stabilită de 
mulți ani în Franța, expune 70 
de lucrări — pictură și grafică 
— unele mai vechi provenind 
din colecțiile bucureștene, altele 
realizate in ultimul timp.

RETROSPECTIVĂ
în Capitală a început luni 

seara retrospectiva filmului din 
Republica Elenă, manifestare 
organizată. în colaborare, de că
tre arhivele de filme din Atena 
și București.

Au fost prezenți Dimitri 
A. Papadakis. ambasado
rul Republicii Elene la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

CRONICA 
U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala, în- 
dreptindu-se spre patrie, de
legația Federației de Tineret 
a Partidului Muncii din O- 
landa, condusă de Nicolaus 
Visser, membru al Comitetu
lui Central al Federației, 
care, la invitația Uniunii Ti
neretului Comunist, a efec
tuat a vizită în țara noastră.

hidrologic
în cursul zilei de luni, au că

zut precipitații locale sub formă 
de averse în Maramureș, Tran
silvania, în nordul Moldovei, 
Olteniei și Munteniei. La ora 19 
se semnalau averse la Bucu
rești, Caracal, Drăgășani, Rîm- 
nicu Vilcea și ploi moderate în 
sudul Transilvaniei, Banat, în 
Carpații Orientali și în zona la
șului.

Potrivit datelor Comisiei Cen
trale de apărare împotriva inun
dațiilor, pe Mureș propagarea 
undei de viitură, formată ante
rior, a determinat depășirea ni
velului de inundație cu 170 cm 
la Arad și cu 57 cm la Nădlac. 
Apele se mențineau, de aseme
nea, peste nivelul cotelpr de 
inundație în aval de Alba Iulia. 
Pe Tîrnave, nivelul apelor a 
scăzut sub cotele de inundație, 
cu excepția zonei Mihalț.

Ialomița, la Slobozia, stațio
nează cu mici oscilații, fiind 
peste cotele de revărsare cu 56 
cm. La Coșereni, după ce în 
cursul dimineții apele au crescut 
brusc, depășind cu 120 cm cotele 
de inundație, după amiază au 
început să scadă. Pe Olt, nive
lurile sînt in scădere, cu excep
ția zonei Stoenești. Apele mai 
depășesc cotele de inundație la 
Feldioara, Făgăraș, Sebeș, Rim- 
nicu Vilcea și Stoenești. Argeșul 
continuă să scadă, menținîndu-se 
peste nivelurile de inundație la 
Budești.

A apărut
MUNCA DE PARTID

nr. î. iulie 19î5

NOU!,
Cîștîguri
suplimentare la

LOZ ÎN PUC !

LA SERIILE CE SE AFLA ÎN VfNZARE 
SE GĂSESC CÎS77GURI SUPLIMENTARE 
ÎN BA NI, AUTOTURISME

Zeci de mii de oameni lucrează 
la restabilirea căilor de circulație

Zeci de mii de oameni ai 
muncii, locuitori din zonele care 
au fost inundate, sprijiniți de 
militari sînt antrenați în ample 
acțiuni care au drept scop resta
bilirea cit mai grabnic» a circu
lației pe căile ferate și rutiere.

După cum ne informează De
partamentul Căilor Ferate, in 
scopul reluării cit mai grabnice 
a circulației pe unele sectoare 
feroviare, cu începere de la 3 
iulie, se lucrează în trei schim
buri, ziua și noaptea. Punctele 
de intervenție sînt servite în 
prezent de 30 de trenuri pentru 
lucrări speciale de construcții

feroviare, cu utilaje și macarale 
de mare randament. Unitățile 
industriale de specialitate au 
furnizat un număr important 
de poduri provizorii și elemente 
demontabile. De asemenea, s-a 
avut în vedere aprovizionarea 
ritmică a zonelor de lucru, po
trivit necesităților existente, s-au 
adus peste 100 000 tone piatră 
și materiale de construcții pen
tru terasamente. Astfel, în ziua 
de 7 iulie s-a reușit ca, pe lingă 
traseele repuse- în circulație an
terior, să se mai redeschidă cir
culația trenurilor de călători și 
mărfuri și pe liniile București-

Prognoza meteorologică
în următoarele 24 de ore vre

mea se va ameliora in Banat, 
Crișana, Maramureș, Transilva
nia și in jumătatea de nord a 
Moldovei, unde cerul va fi 
schimbător și vor mai cădea a- 
verse locale de ploaie. în cele
lalte regiuni, vremea va fi ușor 
instabilă, cu cerul temporar a- 
coperit și se vor semnala ploi, 
mai ales sub formă de averse,

îndeosebi în cursul după-amiezii. 
Vînt moderat, cu unele intensi
ficări în sudul și estul țării. 
Temperaturile maxime de mîine 
vor fi cuprinse între 20 și 30 de 
grade, iar minimele de la noapte 
între 10 și 20 grade.

în București, vreme ușor in
stabilă, cu cerul temporar noros 
și vor cădea averse de ploaie.

Chiajna-Roșiori de Vede-Cra- 
iova, Teiuș-Cluj, Deva-Mintia, 
Luduș-Războieni și Ploiești-Ar- 
mășești.

în ceea ce privește rețeaua 
rutieră este de menționat că în 
această perioadă, in condiții 
deosebite de muncă, s-a reușit 
să se repună în folosință 26 de 
sectoare de drumuri. Traficul 
rutier a fost reluat, în cursul 
zilei de luni și pe drumurile 
Curcani-Oltenița, Mediaș-Tir- 
năveni, și Rm. Vilcea-Călimă- 
nești.

La acțiunile pentru refacerea 
părților carosabile ale șoselelor 
naționale sint antrenați mii de 
lucrători ai unităților teritoriale 
ale Direcției generale a drumu
rilor, ajutați de unități militare. 
Echipele formate în acest scop 
au fost dotate cu. peste 200 de 
utilaje terasiere, circa 500 de 
autocamioane, și alte mașini. 
Sînt pregătite echipe speciale, 
pentru ca în momentul în care 
apa se va retrage de pe drumu
rile care mai sînt inundate să 
se poată interveni cu maximum 
de operativitate pentru restabi
lirea circulației.

SPORT «SPORT <•

• LA SFIRȘITUL ACES
TEI SĂPTAMÎNI se vor des
fășura întrecerile grupelor 
semifinale ale „Cupei Euro
pei" la atletism.

Echipa masculină a Româ
niei va evolua în grupa de 
la Torino, alături de forma
țiile Cehoslovaciei, R.F. Ger
mania, Ungariei, Belgiei și 
Italiei. Selecționata feminină 
a României va participa la 
concursul de la Budapesta, 
unde vor mai fi prezente 
atlete din Austria, Belgia, 
Franța, U.R.S.S. și Ungaria.

Iată componența celorlalte 
grupe semifinale : masculin : 
la Londra : Polonia, Suedia, 
U.R.S.S., Spania, Bulgaria, 
Anglia ; la Lepzig : Finlanda, 
Franța, Iugoslavia, Elveția, 
Grecia, R.D. Germană ; fe
minin : la Sofia : Iugoslavia, 
R.D. Germană, Anglia, O- 
landa, Suedia, Bulgaria ; la 
Luedenscheid (R.F. Germa
nia) : Finlanda, Italia, Po
lonia, Danemarca, Cehoslova
cia, R.F. Germania.

Primele două clasate din 
fiecare grupă se vor califica 
pentru finala competiției, 
progi^mată în zilele de 16 și 
17 august la Nisa.

• SALA SPORTURILOR
DIN CONSTANTA găzduieș
te începmd de ieri întrecerile 
competiției internaționale fe
minine de volei „Trofeul To
mis". In primul meci, echipa 
României a întrecut cu sco
rul de 3—0 (15—6, 15—8,
15—12) selecționata Ungariei. 
Partida dintre reprezentati
vele Cehoslovaciei și Polo
niei s-a încheiat cu scorul de 
3—0 in favoarea primei for
mații.

• LA ZAGREB s-au în
cheiat întrecerile primei edi
ții a Campionatelor balcanice 
aeronautice, competiție în 
care reprezentanții României 
s-au afirmat cucerind trei 
medalii de aur, patru de ar

gint și trei de bronz. Un suc
ces deosebit a obținut tînă- 
rul pilot Mihai Albu cam
pion balcanic absolut la acro
bație aeriană (zbor cu mo
tor), clasat pe primul loc la 
figuri libere și la impuse.

În concursul de parașutism, 
Florica Uță s-a situat pe lo
cul doi la salt cu figuri acro
batice, iar Victoria Leonida 
a ocupat locul trei.

• LA LONDRA a avut loc 
tragerea la sorți pentru sta
bilirea meciurilor ediției 
1976 a „Cupei Davis" (zona 
europeană). în turul trei al 
grupei B, echipa Angliei va 
juca cu cea a Algeriei, iar 
Nigeria va intilni formația 
învingătoare din meciul Iran 
— Elveția, Formația învinsă 
din întîlnirea Spania — 
România, care va avea loc în 
ediția 1975 la Barcelona, va 
întîlni pe cîștigătoarea me
ciului dintre echipele Bul
gariei și Austriei.

• SELECȚIONATA DE 
FOTBAL (juniori) a Româ
niei a susținut la Pekin un 
joc amical in compania for
mației de juniori a Armatei 
Populare de Eliberare. Me
ciul, care a fost urmărit de 
peste 10 000 de spectatori, 
s-a încheiat cu scorul de 2—0 
în favoarea fotbaîișilor ro
mâni.

• ETAPA A 10-A A TU
RULUI CICLIST AL FRAN

ȚEI, Auch-Pau (206 km), a 
revenit italianului Felice Gi- 
mondi în 5h 59’52". în clasa
mentul general conduce bel
gianul Merckx, urmat de 
Moser (Italia) la 1’39”, The- 
venet (Franța) la 2’20”, Gi- 
mondi la 3’14”.

O LA ATENA au luat sfîr- 
șit întrecerile unui concurs 
internațional atletic, Ia star
tul căruia au fost prezenți 
sportivi și sportive din Bul
garia, Grecia, Franța, R. F. 
Germania, România, S.U.A. 
și alte țări.

Printre protagoniștii zilei 
a doua de concurs s-a numă
rat și atletul român Dumi
tru lordache, care a terminat 
învingător in proba de sări
tură în lungime cu perfor
manța de 7,82 m.

• CAMPIONATELE MON
DIALE DE HALTERE pen
tru juniori au continuat la 
Marsilia cu disputarea între
cerilor de la categoria „co
coș" (56 kg). Titlul de cam
pion al lumii a fost cucerit 
de sportivul polonez Dem- 
benczyk, care Ia totalul celor 
două stiluri a realizat 240 kg 
(107,500 kg plus 132,500 kg). 
Performanța obținută de în
vingător Ia stilul „smuls" — 
107,500 kg constituie un nou 
record european. Medalia de 
argint a revenit halterofilului 
sovietic Tsepin — 227,500 kg, 
iar cea de bronz lui Mavius 
(R.D. Germană) — 225 kg.

CURSURI DE INIȚIERE IA ÎNOT
La bazinul Floreasca din Capitală s-au deschis cursurile 

de inițiere la înot atît pentru copii, cit și pentru adulți. De 
asemenea, bazinul este deschis zilnic între orele 9—18 pen
tru cei dornici să practice înotul de agrement.
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Posibilități reale pentru încheierea 
cu succes a celei de a doua faze

TINERETUL LUMII Convorbiri între miniștrii

a Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa

Atmosfera care prevalează în prezent la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa vine să confirme aprecierea 
observatorilor politici că această săptămînă este 
pentru încheierea celei de-a doua faze și fixarea 
ținerea, la Helsinki, a fazei 
acestui an.

Semnificativ în acest sens este 
faptul că organul politic superi
or, în această fază— Comitetul 
de coordonare — are 
perioadă ședințe în 
desfășurînd practic o 
neîntreruptă.

Principalele puncte ___
agenda sa sint evaluarea 
greșului ce se înregistrează în 
soluționarea ultimelor proble
me aflate în discuție și, legat 
de aceasta, fixarea datei fazei a 
treia. Asupra acestui subiect, în 
rîndul participanților. se mani
festă trei tendințe. Una dintre 
ele avansează ideea fixării încă 
de acum a datei convocării fa
zei a treia, urmînd ca între timp 
eforturile de încheiere a fazei a 
doua, cît mai curînd posibil, să 
continue. Se nutrește însă teme
rea că o asemenea procedură 
ar putea duce la eliminarea din 
cadrul activităților conferinței 
a posibilităților de soluționare 
a unor probleme importante e- 
xistente în mandatul conferin
ței. în consecință, in rîndul par- 
ticipanților prevalează o a 
doua tendință, potrivit căreia fi
xarea datei fazei a treia poate 
să aibă loc numai după ce se 
găsesc soluții acceptabile tutu
ror părților pentru problemele 
fundamentale, cum sînt urmă
rile instituționale ale conferiri-* 
tei. caracterul și condițiile noti
ficării manevrelor militare, fi
nalizarea documentului privind 
relațiile dintre state, măsurile de 
organizare a reuniunii la nivel 
înalt de la Helsinki.

în cadrul dezbaterilor s-a a- 
vansat și o a treia propunere re
feritoare la o eventuală luare în 
considerare, cu titlul indicativ, a 
posibilității ținerii reuniunii fi
nale la sfirșitul lunii iulie, cu 
condiția ca pînă la, jumătatea a- 
cestei luni să se fi încheiat cea 
de-a doua fază.

Paralel cu aceste dezbateri, se 
negociază intens, în organele de 
lucru corespunzătoare, formulă
rile care să întrunească acordul 
tuturor în probleme care își aș
teaptă încă rezolvarea. In acest 
sens, delegația României, ca și 
delegațiile altor state, a pre
zentat propuneri concrete de 
natură să asigure luarea in 
considerare a pozițiilor tuturor 
și să se realizeze un echilibru 
în reflectarea acestor poziții in 
documentele finale. Toate a- 
ceste elemente îndreptățesc a- 
precierea că există posibilități 
reale pentru încheierea cu 
succes. în curînd. a celei de-a 
doua faze. Asemenea propuneri 
au fost făcute în legătură cu 
structura actului final al

a treia, la nivel

ferinței, pentru a 
caracter cit mai

Intilnire
a tinerilor

din țările arabe

hotărîtoare 
datei privind 
înalt, in vara

în această 
fiecare zi, 

activitate

aflate pe
---- t pre

se asigura un 
angajant re

zultatelor conferinței, cu răspun
derea statelor în ce 
notificarea manevrelor 
de anvergură etc.

Ca urmare a acestor 
multiple, în prezent se contu
rează posibilități reale ca lu
crările acestei faze a conferin
ței să se încheie cu succes, obi
ectiv în favoarea căruia Româ
nia Acționează în mod constant, 
astfel încît să se răspundă 
pirațiilor opiniei publice 
Europa și din întreaga lume.

privește 
militare

eforturi

as- 
din

La Tripoli s-au deschis 
manifestările prilejuite 
organizarea 
lea festival 
țările arabe, 
tineri, veniți 
rabe, reuniți 
central al capitalei libiene, 
au intonat acordurile imnu
lui festivalului a cărei primă 
ediție s-a desfășurat in 1972, 
la Alger. Președintele Consi
liului Comandamentului Re
voluției al Libiei, Moamer El 
Geddafi, a rostit cuvîntul de 
deschidere. In programul fes
tivalului sint incluse mani
festări culturale și sportive, 
spectacole folclorice, colocvii 
și simpozioane.

de 
celui de-al doi- 
al tinerilor din 
Peste 8 000 de 
din 17 state a- 

pe stadionul

Efectele inundațiilor
în diferite țări

R.P. Ungară
• DUPĂ CUM RELEVA agen

ția M.T.I., duminică, mii de oa
meni au participat in Ungaria la 
lucrările de prevenire a inunda
țiilor și de lichidare a urmărilor 
acestora. Asemenea lucrări se 
desfășoară in prezent pe o lun
gime de 1300 kilometri pe Du
năre și pe malurile apelor in
terne.

Nivelul cel mai înalt al apelor 
Dunării este așteptat la Buda
pesta, in cursul zilei de marți.

In urma cantităților mari de 
precipitații și a revărsării unor 
ape interne, in Ungaria au 
inundate 82 000 hectare.

R.F. Germania

contra

stra- 
străzi

fost

• AUTORITĂȚILE 
POPULAȚIA din Republica 
deraia Germania continuă 
lupte pentru combaterea efecte
lor inundațiilor provocate de 
precipitațiile abundente din ul
timele zile, care au provocat re
vărsarea unor riuri și pătrunde
rea apelor in unele localități, 
precum și distrugerea unor su
prafețe mari de terenuri agri
cole. Inundațiile catastrofale 
care au afectat diverse zone ale 
țării au provocat moartea sau 
rănirea unor persoane, precum 
și mari pagube materiale.

S.U.A.

ȘI
Fe

să

9 m. Oficialitățile exprimau 
luni temerea că riul va atinge 
pină miercuri circa 15 m. Lo
cuitorii din Kathryn, Enderlin și 
Elba au revenit la casele lor. 
pentru a începe lupta 
urmărilor inundațiilor.

După scurgerea apelor, 
tul de noroi atingea pe
30 cm. Inundațiile, care au fost 
provocate de ploi torențiale, au 
afectat culturile de pe circa 
500 000 hectare. Datele prelimi
nare fixează pagubele la 1,6 mi
liarde dolari.

India
• CA URMARE A PLOILOR 

MUSONICE care au căzut cu 
intensitate, in ultimele două 
săptămâni, in regiunile din nor
dul și nord-estul Indiei 
produs inundații foarte 
Pină in prezent, potrivit cifre
lor oficiale, 150 de persoane au 
pierit, iar alte citeva mii au 
rămas fără locuință. In statul 
Uttar Pradesh, circa 1 milion de 
persoane resimt, in prezent, ur
mările calamităților. In acest stat 
peste 5 000 de localități au fost 
acoperite de ape.

s-au 
grave.

de externe ai României
și Mongoliei

La sediul Ministerului Aface
rilor Externe al Republicii Popu
lare Mongole s-au desfășurat, în 
cursul zilei de luni, 7 iulie, con
vorbirile oficiale între George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, și Lodonghiin Rincin, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Mongole.

La convorbiri au participat 
Traian Girba, ambasadorul 
României la Ulan Bator, Ion 
Ciubotaru, director în Ministerul 
Afacerilor Externe, iar din par
tea mongolă O. Hosbaiar, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, L. Purev, director în 
M.A.E., și alte persoane oficiale.

Desfășurate într-o atmosferă 
de prietenie, înțelegere și stimă 
reciprocă, convorbirile au prile
juit examinarea dezvoltării și 
perspectivelor relațiilor de prie
tenie și colaborare între cele 
două țări, în spiritul hotărîrilor a- 
doptate în cursul întrevederilor 
din anul 1971, de la Ulan Bator, 
dintre delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare 
Mongole, condusă de tovarășul 
Jumjaaghiin Țedenbal. Totodată, 
au fost abordate unele probleme 
internaționale de interes comun.

Situația din Argentina
• Declanșarea grevei generale • Demisia guvernului

argentinian

In urma eșuării tratativelor 
dintre delegația Confederației 
Generale a Muncii din Argen
tina (C.G.T.), condusă de secre
tarul general al organizației, 
Casildo Herreras, și ministrul 
muncii, Cecilio Conditti, C.G.T. 
— cea mai puternică centrală 
sindicală din țară, care numără 
în rindurile sale peste 3,5 mili
oane de membri — a hotărît 
declanșarea grevei generale de 
48 de ore pe întreg teritoriul 
național. Greva a fost stabilită 
încă de la sfirșitul săptămînii 
trecute, ea avînd ca obiectiv 
aplicarea imediată a convenții
lor colective de muncă semnate 
între patronat și sindicate, a că
ror aprobare fusese respinsă de 
către guvern. Comunicatul C.G.T. 
precizează că sindicatele argen- 
tiniene cer, de asemenea, demi
sia miniștrilor bunăstării socia
le și economiei, Jose Lopez 
Rega și, respectiv, Celestino Ro
drigo, considerați răspunzători 
pentru criza economico-socială 
agravată în urmă cu o săptă- 
mînă.

începmd de luni, ora 0,00 (ora 
locală), greva a cuprins indus
tria. comerțul, transporturile și 
învățămîntul, atît public cît și 
privat, cu excepția serviciilor

esențiale pentru populație — 
aprovizionarea cu apă, gaz, elec
tricitate și serviciile de urgen
ță ale spitalelor.

In cursul nopții de duminică 
spre luni, întregul cabinet ar
gentinian și-a prezentat demi
sia după o reuniune de urgență, 
pentru a permite președintelui 
națiunii argentiniene, Maria 
Este! a Martinez de Peron, „să 
reorganizeze echipa ministerială 
și să se faciliteze adoptarea so
luțiilor politice și economice 
considerate necesare" — preci
zează un scurt comunicat oficial, 
dat publicității la Buenos Aires. 
Președintele țării a cerut celor 
opt miniștri și 20 de secretari 
de stat să-și îndeplinească în 
continuare atribuțiile pînă la 
adoptarea unei, decizii definitive.

Surse politice citate de agen
ția Reuter au precizat că cele 
11 partide politice care fac 
parte, împreună cu Partidul Jus- 
tițialist, din coaliția guverna
mentală Frontul Justițialist de 
Eliberare (FREJULI) au adop
tat un document in care, susți- 
nind poziția Confederației Ge
nerale a Muncii, cer „restructu
rarea totală a cabinetului națio- 
nal și reîntoarcerea guvernului 
la o politică de armonie".

Deși în Franța este în toi 
sezonul de vacanță, oamenii 
muncii din diverse regiuni 
ale țării continuă acțiunile 
greviste pentru obținerea u- 
nor revendicări economice și 
sociale. După cum informează 
ziarul ,,1’Humanitâ", într-un 
număr de 73 de departamente 
ale țării se află în grevă, în 
prezent, peste IOO 000 de oa
meni ai muncii. Peste 100 de 
mari uzine și fabrici sînt 
confruntate cu conflicte de 
muncă între salariați și pa
tronat.

Principalele centrale sindi
cale franceze C.G.T. și 
C.F.D.T. — au hotărit să or
ganizeze, la 10 iulie, la Paris, 
un miting național, la care 
vor lua parte delegați ai tu
turor întreprinderilor în care 
au loc acțiuni revendicative, 
în clișeu : aspect din timpul 
unei demonstrații revendica
tive a muncitorilor de Ia u- 
zinele Chausson din Genne- 
villers.

ORIENTUL! APROPIAT
• UN PURTĂTOR DE CU

VÎNT AL ARMATEI LIBA
NEZE a anunțat că, în zorii zi
lei de 7 iulie, forțele navale și 
aeriene ale Israelului au declan
șat un atac împotriva taberelor 
de refugiați palestinieni, situate 
la Rechdiyeh.

Un purtător de cuvînt al Fron
tului Democratic și Popular 
pentru Eliberarea Palestinei, ci
tat de agenția U.P.I., a declarat 
că forțele palestiniene au ri
postat atacului, prevocînd pier
deri unităților israeliene.

• PURTĂTORUL DE CU
VÎNT AL FORȚELOR AR
MATE ISRAELIENE a anunțat 
că, în zorii zilei de luni, armata 
israeliană a dezlănțuit un atac 
combinat împotriva bazelor de 
fedaini din taberele de la Rech
diyeh, la nord de Tyr. Forțele 
israeliene . s-au reîntors fără 
pierderi la bazele lor, a declarat 
sursa citată.

• DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
AGENȚIA M.E.N., președintele 
Egiptului, Anwar Sadat, a acor
dat o amnistie generală tuturor 
persoanelor vinovate de a fi co
mis infracțiuni politice înainte 
de 15 mai 1971.

Amnistia se aplică și persoa
nelor condamnate în contumacie.

în nota explicativă la hotă- 
rirea de amnistiere se arată că 
aceasta a dfevenit posibilă la 23 
de ani de Ia revoluția din Egipt 
și la trecerea a peste patru ani 
de la restabilirea, în mal 1971, a 
condițiilor normale de re
construire a națiunii.

• URMĂTOAREA SESIUNE 
a Consiliului executiv al Orga
nizației Națiunilor Unite pentru 
Educație, știință și cultură 
(UNESCO) va avea loc în sep
tembrie, la Cairo.

oaspeți ai U.TC. vorbesc „Scinteii tineretului”

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

la Innsbruck

• STATELE AMERICANE DA
KOTA DE NORD SI MINNE
SOTA au, in continuare, puter
nic de suferit de pe urma inun
dațiilor. In timp ce in unele zo
ne inundate apele încep să se 
retragă, riul Sheyenne a atins, 
in dreptul localității West Far
go, nivelul record de peste 7 m, 
cu aproape 3 m peste cota de 
inundație, continuind să crească. 
La Grand Forks, apele Riului 
Roșu depășiseră adincimea de 
12 m, cota de inundație fiind de

• ÎNTR-UN INTERVIU acor- 
dat cotidianului „II Tempo“, se
cretarul general al Partidului 
Democrat Creștin din Italia, A- 
mintore Fanfani, a declarat că 
P.D.C. se pronunță împotriva 
organizării de alegeri legislative 
anticipate. Amintore Fanfani a 
admis că o nouă consultare elec
torală ar duce la rezultate simi
lare celor înregistrate la alege
rile administrative de la 15 și 16 
iunie, care s-au soldat, după 
cum este cunoscut, cu un remar
cabil succes al partidelor de 
stingă.

Intr-o dimineață plo
ioasă, am descins la 
Linz pentru a vizita 
otelăriile concernului 
Voest-Alpine, cel mai 
important centru si
derurgic al Austriei. 
La marginea orașului, 
de-a lungul Dunării, 
pe o arie de 6,5 km.p., 
se profilează pe ori
zont furnalele oțelă- 
riei, bateriile de cocs, 
laminorul, i 
lectrică de 
amenajările 
și celelalte 
ale marelui
Aici, 26 000 de munci
tori, ingineri și tehni
cieni asigură funcțio
narea colosului care 
produce cea mai mare 
?arte a oțelului țării, 
nsoțiți de dl. Sum

mer, șeful serviciului 
de presă al concernu
lui, vizităm secția LD 
III, cea mai nouă in
stalație a oțelăriei. 
inaugurată la începu
tul acestui an de pre
ședintele Rudolf Kir- 
chschlăger. Asistăm la 
minunea turnării unei 
șarje de oțel de con- 
vertizor, trecem în re
vistă pupitrul de co
mandă, urmărim cîte- 
va momente desfășu
rarea procesului de 
producție pe ecranele 
rețelei de televiziune 
cu circuit închis. înso
țitorii ne explică cu o 
justificată mîndrie 
procedeul LD, de pro
ducere a oțelului prin 
insuflare de oxigen, 
deoarece este vorba de 
o invenție a inginerilor 
de la Linz și Donna- 
witz, cele două oțelă- 
rii ale 
Vbest-AIpine.
Iele 
două orașe — L și D 
— au

centrala e- 
> 270 MW, 

portuare 
instalații 

combinat.

concernului 
Iniția- 

numelui celor

dat, de altfel, 
denumirea acestui pro
cedeu după care 
produce, pe bază 
licență, peste 40 
sută din cantitatea

se 
de 
Ia 
de

oțel consumată în pre
zent în lume. Cu o 
producție de aproape 
4 milioane tone oțel și 
o cifră de afaceri de 
aproximativ un mili
ard de dolari. Vbest- 
Alpine constituie pi
lonul central al indus
triei etatizate austrie
ce și dovada cea mai 
elocventă a potenția
lului de care dispune 
aceasta in prezent.

Fără îndoială, Aus
tria se numără printre 
statele cu un nivel re
lativ avansat de dez
voltare economică, lu
cru vizibil atît la 
Linz, cit și la Viena, 
Innsbruck sau Salz
burg. Produsele meta
lurgice și chimice, ma
șinile unelte, turbine
le, aparatura electro
nică și electrotehnică, 
diversele utilaje in
dustriale austriece sint 
bine cunoscute în 
lume, comerțul exte
rior participind în pro
porție de o cincime la 
formarea 
național 
dispune i 
alt gen 
Această 
să, acoperită in pro
porție de două treimi 
de păduri, lunci și pă
șuni. și străbătută de 
o vastă rețea de rîuri 
și lacuri alimentate de 
castelul de apă al Al
pilor, constituie una 
din rezervațiile natu
rale cele mai întinse 
ale bătrinei și in bună 
parte poluatei Europe. 
Frumusețea peisajului 
și multiplele posibili
tăți de odihnă, recree- 
re și sport pe care le 
oferă, precum și pa
trimoniul cultural și 
artistic impresionant, 
vasta rețea hotelieră și 
ospitalitatea tradițio
nală a oamenilor săi 
au făcut din Austria o 
țară cu o puternică in
dustrie turistică.

i produsului 
brut. Austria 

însă și de un 
de industrie, 
țară muntoa-

• DUPĂ CUM A INFORMAT 
un purtător de cuvînt militar 
american de Ia Bangkok, Statele 
Unite au retras, luni, 15 avioane 
de recunoaștere de la baza ae
riană Udorn. in cadrul retragerii 
pe etape a forțelor americane 
din Tailanda, programată să se 
încheie în martie 1976.

TRATATIVELE S.A.L.T.
• LUNI, la reprezentanța so

vietică din Geneva a avut loc o 
întilnire de lucru a delegațiilor 
sovietică și americană în cadrul 
tratativelor privind limitarea 
armelor strategice, informează 
agenția TASS.
REFERENDUM IN MICRONEZIA

♦
că înainte de a lua o decizie în 
privința acestei călătorii, ur
mează să fie examinate rapoar
tele diplomatice ale ambasadei 
britanice de la Kampala în legă
tură cu evoluția relațiilor dintre 
Anglia și Uganda.

VIZITA DELEGAȚIEI DE 
ACTIVIȘTI Al P.C.R.

ÎN R.D.G.

„Am cunoscut un tineret eare ia parte 
activ, responsabil, la eforturile 

întregii societăți44

Locuitorii Microneziei se pre
zintă, marți, la urne pentru a se 
pronunța, in cadrul unui re-, 
ferendum, asupra viitorului po
litic al arhipelagului. în pre
zent, Micronezia este adminis
trată de S.U.A., în conformitate 
cu un mandat conferit de 
O.N.U. în 1947.

• GUVERNUL BRITANIC nu 
a luat încă o hotărîre definitivă 
în legătură cu proiectata vizită 
in Uganda a ministrului de ex
terne James Callaghan — a a- 
nunțat, duminică, un purtător 
de cuvînt al Foreign Office. 
Purtătorul de cuvînt a adăugat

Delegația de activiști ai 
Partidului Comunist Român, 
condusa de Ion Foriș, mem
bru aț C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Satu Mare al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al 
P.S.U.G., a efectuat o vizită 
pentru schimb de experiență 
in R. D. Germană, a fost 
primită, luni, de W'erner 
Kroiikowski, membru al Bi
roului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G.

In cursul vizitei în R.D.G., 
delegația a avut convorbiri 
Ia Comisia de Stat a Planifi
cării, la Ministerul Comerțu
lui și Aprovizionării, la Co
mitetul Controlului Muncito- 

a 
din

resc-Țărănesc și 
unități economice 
și regiunea Gera.

Luni, delegația 
iat in Capitală.

vizitat 
Berlin

s-a înapo-

Panama — o țară care se menține prezentă în actua
litatea internațională. Interesul este suscitat de un pro
ces înnoitor care îmbracă forme specifice, originale, 
ca și de dialogul controversat privind soarta Canalului, 
într-o perioadă în care lupta populară cunoaște o 
profunzime fără precedent, tînăra generație a acestui 
frămîntat stat este chemată să joace un rol de prim or
din. Un rol lesne de înțeles într-o țară în care 60 la 
sută din populație aparține vîrstei tinere.

Un fel de atlas tu
ristic al Alpilor, edi
tat de autoritățile ti
roleze, prezintă cu 
mare meticulozitate 
facilitățile create — 
prin ce eforturi! — 
amatorilor de sporturi 
de iarnă: nenumărate 
piste și pîrtii de schi, 
bob și săniuțe, tram
buline de sărituri, căi 
de acces spre cele mai 
înalte piscuri, sute de 
linii de teleferic, tele- 
cabină, teleschi, hote
luri, cabane, restau
rante, bazine de inot, 
patinoare etc. Inn- 
sbruckul, orașul Olim
piadei de iarnă din 
1964 și al celei din 
1976 — oferă, din a- 
cest punct de vedere, 
exemplul cel mai con
cludent. De Ia înălți
mea de 2 334 m a pis
cului Hafelekar, unde 
se ajunge, de aseme
nea, rapid și comod, 
cu telefericul, ți se 
dezvăluie nu numai 
panorama de neuitat a 
orașului, pierdut un
deva in fundul căldă
rii formate de vîrfu- 
rile acoperite de ză
padă veșnică, orbitoa
re sub soarele verii, a 
Alpilor, ci și impresio
nanta suită de ame
najări de care dispu
ne acest renumit cen
tru al sporturilor de 
iarnă. însoțitorii ne 
dau asigurări ferme că 
lucrările la obiective
le viitoarei Olimpiade 
de iarnă sint in gra
fic și că totul va fi

mili- 
care 

Aus- 
la doi

pregătit in momentul 
cind flacăra olimpică 
va fi aprinsă pentru a 
doua oară pe turnul 
trambulinei de sărituri 
de pe Berg Isel.

Cei peste zece 
oane de străini 
vizitează anual 
tria (trei turiști
locuitori!) reprezintă, 
firește, o sursă impor
tantă de venituri pen
tru stat. Datele statis
tice arată că nu mai 
puțin de 7,7 la sută 
din produsul național 
brut al țării sînt rea
lizate din turism — 
mai muit deeît în Spa
nia, Italia, Elveția sau 
Grecia, state cu o pu
ternică și tradiționa
lă industrie turistică. 
Fără această veritabi
lă „mină de ayr", ba
lanța de plăți a Aus
triei ar înregistra un 
deficit important, căci 
volumul importurilor 
depășește de regulă cu 
mult pe 
turilor.

De la 
sbruck, 
călătorului 
prilejul de a admira 
peisajul natural incin- 
tător al Alpilor, ci și 
posibilitatea de a con
stata progresele înre
gistrate de economia 
acestei țări din inima 
Europei, care a înscris 
destinderea și coope
rarea internațională 
printre țelurile majo
re ale politicii sale.

cel al expor-

Linz la Inn- 
drumul oferă 

nu numai

BAZIL ȘTEFAN
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• CULOAREA ȘI PRODUCTIVITATEA MUNCII. Corelația 
directa dintre acțiunea culorii și psihicul uman constituie obiect 
de studiu pentru cercetătorii sovietici. Intr-o serie de întreprin
deri din Uniunea Sovietică, prin modificarea luminii și culorii în 
care sint vopsite încăperile de producție a crescut productivi
tatea muncii. Cercetările întreprinse au demonstrat că paleta de 
culori roșu, oranj, galben-oranj sporește capacitatea de muncă, 
însă acțiunea acestor culori „calde" se manifestă pe perioade 
scurte de timp. După o receptare îndelungată a lor, se produce 
reacția inversă a organismului și activitatea musculară scade. 
Culorile violet, albastru, indigo fac să descrească intrucîtva ca
pacitatea de muncă, dar contribuie la stabilitatea ei îndelungată. 
Experimental s-a stabilit că grupul de culori galben-verzi și cele 
adiacente, cînd nu sînt stridente, sint cele optimale ©CREȘTE 
PREȚUL AUTOMOBILELOR „RENAULT". Administrația compa
niei constructoare de automobile „Renault" a anunțat o majorare, 
în medie cu 7 la sută a prețurilor de vînzare la automobilele 
produse de această firmă. De la începutul anului pină în pre
zent, prețurile la automobilele „Renault" au crescut cu 21 de 
procente • DIN CAUZA ALCOOLISMULUI. Alcoolismul în Marea 
Britanie determină anual pierdereă a 25,9 milioane ore de muncă, 
ceea ce reprezintă, valoric, circa 210 milioane lire sterline, se apre
ciază într-un raport publicat de societatea „Helping Hand".
• PACHEBOTUL ITALIAN „MICHELANGJSLO", considerat, în 
cei zece ani cît s-a aflat în serviciu, o adevărată mîndrie a flotei 
comerciale a Italiei, și-a încheiat, duminică, glorioasa carieră în 
portul Genova, unde a aruncat ancora. Nava împărtășește, astfel, 
soarta altui pachebot italian — „Raffaello" care, ancorat de două 
luni la cheiurile portului Spezia, așteaptă un ipotetic cumpără
tor, sau pe cei care îl vor dezafecta, pentru a-1 trimite la topit. 
Cele două nave — lansate în 1965 — au costat, fiecare, peste 45 
de miliarde lire italiene, preț încă neamortizat. Numai anul tre
cut, pierderile legate de exploatarea lor s-au cifrat la aproxi
mativ 14 miliarde de lire. „Michelangelo" și „Raffaello" au fost 
considerate prea costisitoare de autorii planului de restructurare 
a flotei italiene, adoptat ia începutul anului în curs. In scopul 
asigurării competitivității flotei comerciale a Italiei, aceștia au 
propus alocarea, pînă la sfirșitul actualului deceniu, a sumei 
de 1 159 miliarde de lire. In cadrul acestui program a fost salvat 
numai pachebotul „Leonardo da Vinci", care va rămîne în servi
ciile de linie cel puțin pînă în 1976 © DESCOPERIREA UNOR 
NOI URME PREISTORICE. Două fragmente de fosile umane — 
o calotă craniană și cîțiva dinți de copil — care, potrivit părerii 
specialiștilor, au aparținut unor strămoși ai omului ce au trăit 
în urmă cu aproximativ 100 000—150 000 de ani, au fost descoperite 
în localitatea franceză La Chaise de Vouthon, situată la circa 20 
km est de Angouleme, în vestul țării, unde se află o așezare 
preistorică. Descoperirea aparține unei echipe de cercetători care 
lucrează de cîțiva ani în această zonă sub conducerea profesorului 
A. Debenath, de la Centrul national francez de cercetări științifice.
• PRĂBUȘIREA UNUI AUTOBUZ pe unul din drumurile din 
nordul orașului pakistanez Rawalpindi a provocat moartea a 54 
de persoane. Autobuzul, care transporta un grup de studenți 
aflați întrro excursie de studii, a ieșit de pe partea carosabilă, 
prăbușindu-se într-o vale adîncă de aproape 30 metri.'Numai 8 
dintre ocupanții autobuzului au supraviețuit acestui accident.
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Despre preocupările actuale 
ale tinerilor panamezi și despre 
activitatea secției naționale de 
tineret' a Partidului Poporului 
din Panama ne-au vorbit mem
brii delegației acestei secții, 
care au vizitat România la in
vitația C.C. al U.T.C. Interlocu
torii noștri au fost : ALEXIS 
DIXON RODRIGUEZ, respon
sabil al secției naționale de ti
neret a Partidului Poporului, 
IVANOR RUIZ, responsabil cu 
probleme profesionale al sec
ției, ALEJANDRO ARAUZ, res
ponsabilul secției de tineret din 
provincia Chiriqui.

— Preocupările actuale sînt în 
strînsă legătură cu rolul pe care 
îl avem noi, tinerii militanți ai 
Partidului Poporului, in proce
sul revoluționar din Panama. 
Faptul că 60 la sută din locui
tori sînt tineri relevă impor
tanța generației noastre în întă
rirea forțelor progresiste din so
cietatea panameză. Cadrul ge
neral al activității noastre este 
determinat de transformările pe 
care le cunoaște țara, de efortul 
pentru consolidarea noilor sec
toare ale economiei, pentru 
transformarea invățămîntului și 
culturii, de lupta pentru deplina 
suveranitate națională. Vrem să 
profităm de prezența noastră in 
redacția „Scinteii tineretului" 
pentru a vă vorbi despre schim
bările care se produc în Pa
nama.

• Actualul proces în
noitor a început odată cu 
venirea la putere a mili
tarilor cu orientare pa
triotică, eveniment care 
s-a produs in 1968...

— Exact. După ce sectoarele 
tinere, patriotice, din armată au 
preluat conducerea țării s-a 
creat o situație favorabilă pen
tru profunde transformări de
mocratice. Actualmente în Pa
nama are loc un proces revolu
ționar, în condițiile existenței 
unui guvern antiimperialist și 
antioligarhic pe care îl spriji
nim. Concomitent, partidul nos
tru desfășoară o amplă activi
tate în rîndul maselor populare, 
explicind necesitatea transfor
mărilor, esența lor, orientind 
lupta antiimperialistă. Amintind 
momenteld cele mai importante 
ale procesului revoluționar din 
Panama, trebuie să menționăm 
că în 1969 s-au făcut primii pași 
pe calea reformei agrare. Au 
fost rechiziționate moșiile lăsate 
în paragină, s-a trecut Ia organi
zarea țărănimii. Incepind din 
acel an s-au creat asentamien- 
tos, formă colectivă de muncă. 
Suprafețele agricole provenite 
din moșiile expropriate aparțin 
statului și sînt lucrate de țărani 
care n-au pămint. In prezent e- 
există 226 asentamientos. precum 
și 60 cooperative de mici pro
prietari. Ele totalizează 50 000 
hectare, ceea ce reprezintă des
tul de mult in condițiile țării 
noastre (in Panama se exploa
tează mecanizat numai 90 000 
hectare). Problema rolului sta
tului in gestiunea economică a

determinat o confruntare as
cuțită, dar tendințele înnoi
toare s-au dovedit mai puterni
ce. A apărut, astfel, proprieta
tea de stat în domeniul produc
ției. In 1971 s-a creat prima în
treprindere de prelucrare a za
hărului — proprietate a statu
lui. In acest an, guvernul a de

lor publice. Nu este vorba doar 
de reprezentanțele la nivel na
țional. ci și de cele comunale. 
Consiliile locale dobindesc nu 
numai un rol politic. Ele pri
mesc atribuții economice, elabo- 
rînd planuri pentru dezvoltarea 
economică.

• Problema restabilirii 
suveranității poporului 
panamez asupra întregu
lui teritoriu național are 
o largă rezonanță. In ce 
punct se află negocierile 
privind acest dosar 2

— Poporul panamez este ho
tărît să lupte pînă la capăt pen
tru respectarea drepturilor sale 
naționale, pentru redobîndirea 
suveranității pe întregul terito

cis să construiască încă patru 
întreprinderi noi. O atenție cu 
totul deosebită este acordată 
părții orientale a țării, conside
rată a fi subdezvoltată. Această 
regiune dispune de o reală bo
găție de resurse neexploatate și 
de o mică densitate a populației. 
Un cuprinzător program de dez
voltare integrală este pus în 
practică. Construcția unei hi
drocentrale se apropie de sfir- 
șit, ceea ce va asigura energia 
electrică necesară. S-au făcut 
pași hotăriți pentru construcția 
de șosele, indispensabile valori
ficării bogățiilor acestei părți a 
țării. Va fi construită o mare 
întreprindere de prelucrare a 
zahărului, care va dispune de 
10 000 ha. trestie de zahăr. Trans
formările din provincia Bayano 
afectează cele mai diferite sec
toare. 34 000 hectare (care s-au 
aflat in posesia a... 12 familii de 
latifundiari) au fost expropria
te. Sînt in curs de dezvoltare 
trei întreprinderi de stat: una 
zootehnică, o alta profilată pe 
cultura orezului (8 000 ha iriga
te) și, în sfîrșit, o întreprindere 
de exploatare a resurselor fores
tiere. Există posibilitatea de a 
se prelua de către stat compania 
bananieră „United Brands". Sec
torul agrar a devenit, în fapt, 
imul din cele mai avansate pe 
planul transformărilor sociale 
din țară. Desigur, se înregis
trează pași pozitivi și pe pian 
industrial. Se realizează uzine 
moderne de ciment, este în curs 
de negociere construirea unei 
rafinării de petrol, se pun în 
practică proiecte de dezvoltare 
a industriei piscicole.

• Am citit despre apa
riția unor noi forme ale 
exercitării puterii, cu ca
racter popular...

— S-au făcut în ultimii anî 
progrese importante spre o nouă 
structură politică — menită să 
asigure o largă participare popu
lară Ia soluționarea probleme

riu al țării. Problema abrogării 
clauzelor tratatului din 1903 care 
asigură S.U.A. controlul asupra 
Canalului și a zonei adiacente 
este vitală. Prezența pe pămîn- 
tul panamez a 14 baze militare 
ale S.U.A., înzestrate cu o teh
nică ultramodernă, reprezintă o 
lezare gravă a independenței și 
suveranității noastre. Fără înlă
turarea dominației străine asu
pra zonei Canaiului nu se poa
te asigura o deplină și reală in
dependență. Poporul panamez se 
bucură de un larg sprijin în lup
ta sa. Putem aprecia, însă, că 
discuțiile bilaterale de pină a- 
cum au demonstrat refuzul 
S.U.A. de a lua în considerare 
cererile justificate prezentate de 
Panama. Problema bazelor mi
litare este printre problemele 
cele mai dificile. Adevăratele 
negocieri, care să rezolve pro
blemele complicate, trebuie de- 
abia să se desfășoare...

• O întrebare finală : 
ați petrecut o săptămînă 
in România. Cu ce impre
sii vă despărțiți de țara 
noastră ?

— Am vizitat România Ia in
vitația C.C. al U.T.C. Săptămi- 
na petrecută în țara dumnea
voastră ne-a permis să cunoaș
tem activitatea U.T.C., experien
ța sa. roiul tineretului în con
strucția socialistă. Am cunoscut 
un tineret eare ia parte activ, 
direct, responsabil, la eforturile 
întregii societăți. Ne amintim cu 
plăcere de șantierul Giurgiu — 
Răzmirești, unde un proiect va- 
lorind multe milioane de lei a 
fost încredințat tineretului. Am 
aflat lucruri interesante privind 
contribuția tineretului la înde
plinirea înainte de termen a 
planului cincinal. Sintetic, pu
tem afirma că avem impresii 
extrem de plăcute despre Româ
nia și tineretul român.

Convorbire consemnată de 
EUGENIU OBREA

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA s București Piața „Scinteii* Te! t 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuioril din Întreprinderi ș! Instituții — Tiparul: Combinatul poligrafie „Casa Scinteii*. 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin ILEXIM — Departamentul export-import presă București, Calea Grlvlței nr. 64—M P.O.B. — 2001, telex : 011631 40 362

z


