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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A EXAMINAT, IERI, 
MODUL ÎN CARE SE ÎNFĂPTUIESC HOTĂRÎRILE
COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P. C.R.,

în județele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Cluj, Alba și Sibiu

Secretarul general 
al partidului a stabilit:

9 Datorita pagubelor mari care 
s-au produs și situației create 
in ultimele zile se impune de 
urgenfâ pârtieiparea tuturor 
oamenilor muncii, a familiilor 
lor, a tineretului, elevilor și pio
nierilor înainte de toate pentru 
salvarea recoltei.

9 Nimeni nu are voie sâ închidă, 
să deschidă sau să distrugă 
diguri fără aprobare specială. Fabrica de ață din Odorheiul Secuiesc Chimiștil din Tirnăvenl raportează tovarășului Nicolae Ceaușescu

Fiecărui cetăfean-de la sat sau 
oraș-să i se încredințeze sarcini 
concrete, conform cu starea de 
necesitate. Să se treacă la orga
nizarea de detașamente speciale 
care să cuprindă întreaga 
populație, inclusiv elevii, pen
tru efectuarea lucrărilor de care 
e nevoie.

Toate colectivele din întreprin
deri să-și sporească eforturile 
pentru a da producții supli
mentare, în raport cu cerințele 
economiei naționale.

9 întregul activ de partid și de stat 
sâ acorde bunei organizări 
a muncii o atenție maximă. Sâ 
facem totul pentru a învinge 
greutățile.

Laîn cursul zilei de miercuri 9 iulie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a continuat să examineze în mai multe județe ale țării; situația care s-a creat ca urmare a marilor inundații, ritmul și modul. în. care se. înfăptuiesc măsurile prevăzute în decretul prezidențial privind instituirea stării de necesitate și de hotărîrile Comitetului Politic E- xecutiv al C.C. ăl P.C.R. în această vizită tovarășul Nicolae Ceaușescu este însoțit de tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- nistru al guvernului.Zftlat din nou în mijlocul cetățenilor din localități greu încercate în ultimele zile, îmbăr- bătîndu-i prin exemplul muncii sale neobosite, prin îndemnurile și indicațiile date, prin măsurile luate la fața locului, secretarul general al partidului a ordonat acțiunile care trebuie întreprinse în prezent și în perspectivă pentru a limita pagubele pricinuite de inundații in industrie și agricultură, avutul obștesc și personal, pentru a elimina pe viitor pericolul unor asemenea calamități.în prima parte a zilei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a survolat, la bordul unui elicopter, Țara Bîrsei și Valea Oltului. în drum spre Rupea, de-a lungul Oltului se văd efectele deosebit de grave ale calamităților. Numeroase pî- rîuri s-au transformat în adevărate torente de apă ce au cuprins întinderi mari de teren. Hoghizul s-a transformat într-o mare miloasă, din apele căruia răsar doar coroanele copacilor și acoperișuri de case. La Măieruș, Aita Mare aceeași situație dramatică. Pagubele sint mari la Racoș și Augustin. Se cer efor

turi sporite, situația impune de urgență participarea tuturor oamenilor muncii de pe ogoare, a > familiilor lor, a. tineretului, elevilor, pionierilor, înainte de toate pentru salvarea recoltei. Se impune o mobilizare măi e- nergică, folosirea motopompelor, executarea unor canale de deversare pentru eliberarea. cit mai grabnică a terenurilor de apele revărsate, pentru secerișul păioaselor, strîngerea legumelor, trecerea urgentă la însă- mînțarea pentru a doba cultură.De la Podul Oltului, secretarul general al partidului s-a îndreptat spre Rupea, nod de. comunicație și centru industrial, unde au fost afectate de inundații unele unități economice, înainte de a ajunge,, se face un popas la marginea unor lanuri de grîu.— „Grîul este copt, tocmai bun de cules — subliniază secretarul general al partidului în discuția cu reprezentanții organelor locale de partid. — Chiar dacă apa băltește, chiar dacă plouă, să se lucreze cu secera. Trebuie să iasă toți oamenii, imediat, la lucru. La nevoie să scoată grîul fir cu fir din nămol și să-1 pună la uscat. Bobul e mare, frumos. Griul nu este pierdut, trebuie salvat imediat. Nu este timp de așteptare. Să iasă toată populația orașului, inclusiv familiile salariaților. Magazinele să fie deschise doar seara, birourile la fel, astfel îneît toți cei care nu lucrează direct în producție să poată ajuta la recoltat".
In orașul Rupea : exami
narea situației existente, 
a măsurilor luate pentru 
restabilirea vieții normaleîn orașul Rupea, secretarul general al partidului examinează

situația existentă, măsurile care au fost luate pentru repunerea în funcțiune a unităților afectate, pentru restabilirea vieții normale. în dreptul unuia din digurile de protecție a orașului, care a fost spart pentru a se in

La întreprinderea de stofe din Sighișoara

troduce o conductă de scurgere a apei, tovarășul Ceaușescu critică sever organele locale, ordo- nînd anchetă și luarea celor mai aspre măsuri împotriva celor care au luat o asemenea hotă- rîre.
— Nu are nimeni dreptul să e- fectueze lucrări care slăbesc digurile. Apa trebuia scoasă cu a- jutorul motopompelor, nu să se spargă digul și să se pună în pericol orașul. Oamenii luptă să 

reluarea activității productive.ridice diguri și Ie consolidează, iar aici ie stricați.Adresîndu-se comandantului unei unități de geniu, ai cărei militari au venit în ajutorul
(Continuare în pag. a 111-a)

Conform stării de necesitate, tineri și vîrstnici, bărbați și femei, student! sau elevi,

SĂ ÎNFĂPTUIM NEÎNTÎRZIAT HOTĂRÎRILE 
COMITETULUI POLITIC EXECUTIV, INDICAȚIILE 
SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI 
„Acțiunea Dunărea44

Așa cum anunțam în ziarul de ieri, reporterii „Scînteii tineretului", aflați pe traseul Dunării în 
punctele în care forța și voința oamenilor se confruntă cu unda de șoc a marelui fluviu, transmit din :

• PORȚILE DE FIER : Strategie tehnică, mobilizare generală • OLTENIȚA : Pregătiți pentru 
intervenție • GALAȚI : 20000 de oameni acționează energic pentru înfruntarea viiturii

ÎN PAGINA A 2-A

SPIC CU SPIC,
GRÎUL TREBUIE ADUNAT!Brigada „Scînteii tineretului" transmite din județul Ilfov
Pe șoseaua care leagă Bucu- reștiul de Oltenița, una din zonele în care apele Argeșului au invadat puternic cîmpurile, am întîlnit imagini de muncă în care deviza „salvarea recoltei" este prioritară.

Șl COMBINIERII AU SECERI...— Griul a fost „bătut" de două ori cu grindină. Totuși producțiile sint în jur de 4 000 kg la ha. Pe unele sole chiar mai mult. Viteza zilnică de recoltare este de 120 ha. Se lucrează cu forțe masate în parcele de primă urgență — ne spune ing.

Dumitru Cîrstea, directorul I.A.S. Buciumeni. Se sondează terenul cu pasul. Combinele pot intra, dar spicul e umed și lanul e culcat. „Co.mbinierii au la ei seceri". Peste 200 de oameni zoresc la recoltatul manual. Se fac stoguri, clăi. Desprindem numele cîtorva : Aurelia Fili- mon, Cornelia Apostol, Gheorghe Pencu, Victor Popescu, inginerii Dumitru Dracopol și O- vidiu Vintilă. Toată lumea, toți tinerii, mulți elevi. La ferma inginerului Dracopol mai sînt doar 10 hectare de recoltat. Combinele au plecat, pe alte tarlale, la alte ferme, pentru că aici nu se poate decît cu secera.

Au venit în ajutor secerători de la ferma inginerului Vintilă. Peste 70 de hectare, din 100 e- liberate, au fost semănate cu porumb pentru boabe.
Șl El SÎNT LOCUITORII 

SATULUI. DE CE NU PUN 
MINA PE SECERI ?Cele două cooperative agricole din comuna Frumușani trebuie

ȘTEFAN DORGOȘAN 
NICOLAE ADAM

ORESTE PLECAN
(Continuare în pag. a 11-a)

Siderurgiștii reșițeni 

realizează noi sporuri 

de producțieChemarea secretarului general al partidului de a realiza producții suplimentare, necesare economiei noastre naționale, a trezit un puternic ecou și in rîn- dul siderurgiștilor din Reșița, care acționează hotărît pentru a depăși zi de zi producția de fontă, oțel și laminate. Astfel, numai în zilele care au trecut din luna iulie, oțelarii și lami- natorii au depășit cu 3 la sută prevederile de plan.Comuniștii și toți siderurgiștii reșițeni, s-au angajat să realizeze suplimentar,. în al doilea semestru ' al anului: o producție globală în valoare de 20 milioane lei, 8 000 tone fontă, 6 000 tone oțel, 6 000 tone laminate finite, și piese de schimb in valoare de 3 milioane lei.în același timp, siderurgiștii Reșiței sînt hotărîți să reducă substanțial și consumul specific de materii prime și materiale, astfel îneît să înscrie in contul economiilor 5 milioane kWh energie electrică, 5 000 tone combustibil convențional, 1500 tone metal.
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Conform stării de necesitate, I SĂ ÎNFĂPTUIM NEÎNTÎRZIAT HOTĂRÎRILE
8 si virstniciy bnrbsți și COMITETULUI POLITIC EXECUTIV, INDICAȚIILE 

femei, studenți sau elevi, | SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI 

„Acțiunea Dunarea“
PORȚILE DE FIER

tehnică, mobilizare 
generalăVeghe la aparate, veghe la turbine, veghe pe țărm. „Acțiunea Dunărea" a Început I Alături de baraj — barajul de neclintit al voinței oamenilor.Sistemul energetic și de navigație Porțile de Fier funcționează normal, ca în fiecare zi de activitate firească. Și, într-a- devăr, în ceea ce privește instalațiile, totul decurge normal ; a- dică ireproșabil ; de la ultimul buton pînă la camera de comandă, de la utilajele barajului ptnă Ia turnul de control al e- cluzei — fiecare agregat pulsează ritmic, intens, armonizat In amplul flux tehnologic de producere a curentului electric. Oamenii sînt aidoma ostașilor în momentele de așteptare din preajma marilor bătălii. Dialoguri scurte, comenzi lapidare, executate prompt. Astăzi (miercuri, 9 iulie) la orele 16,30 Cornel Gionea, șeful grupului de prognoză și regimuri, anunța că Dunărea a atins debitul de 10 500 mc/sec. și este în continuă creștere.11 însoțim pe tovarășul Gheor- ghe Cocoș, adjunct al ministrului energiei electrice, în- tr-o acțiune de lucru, de sus de la creasta barajului, pînă la cota zero, sub apele fluviului. Parcurgem sala turbinelor, tablouri de comandă automatizate, sute de metri de tu- nele. Este cercetat fiecare compartiment, analizată fiecare situație, se intervine cu promptitudine atunci tind este cazul. In tot acest timp deversoarele eliminau surplusul de apă, agregatele funcționează din plin. Aici, la Porțile de Fier comandamentul local a întreprins măsurile cuvenite pentru evacuarea debitelor mari de apă, pentru ca unda de șoc a Dunării să treacă fără urmări. A fost scăzută din vreme cota din lacul de acumulare (capacitate — 2,7 miliarde metri cubi ; lungime — 250 km) în așa fel încît localitățile din amonte — între care Ba-

Strategie

ziaș, Moldova Veche — să fie ferițe de inundații. „Funcționarea la capacitatea maximă a tuturor hidroagregatelor — ne spune tovarășul Gheorghe Cocoș — creează două avantaje : eliminarea prin turbine a unei însemnate cantități de apă, precum și realizarea unei producții record, de 21 milioane kwh pe zi“. „Pentru aceasta — adaugă directorul sistemului — s-a stabilit legătura cu Dispeceratul național pentru preluarea surplusului de energie".Cotele fluviului continuă să crească. în cel mult 24 de ore unda de șoc va intra în Porți cu un debit apreciat — la a- ceas'tă oră — de 12 000 mc/sec. Capacitatea de rezistență ca și de evacuare a complexului este superioară prognozei hidrologice. Cu toate acestea au fost întărite măsurile de supraveghere a fluviului, de avertizare. La toate punctele de lucru din hidrocentrală, personalul de exploatare este dublat cu cadre de înaltă pregătire tehnică. „Țin să precizez — ne declară tovarășul Petre Păun, secretarul comitetului de partid — că, în conformitate cu starea de necesitate, cu hotărî- rile ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 8 iulie, energeticienii de la Dunăre și-au mobilizat toate forțele pentru a elimina orice efect nedorit din amenințătoarea trecere a fluviului".
ION ANDREIȚĂ 
PAVEL PERFIL 

VASILE RANGA 
VALERIU TANASOFF
P.S. La ora cînd transmi

tem aceste rînduri — noaptea 
tirziu — la comandamentul 
județean de prevenirea ți 
combaterea inundațiilor are 
loc o ședință operativă de 
lucru. Se analizează stadiul 
acțiunilor întreprinse pînă 
acum, se stabilesc elementele 
viitoarelor intervenții. Despre 
acestea, în următoarea cores
pondență.

OLTENIȚA

pentru intervențieLa Oltenița, cota de „atenție" a Dunării a fost depășită cu cincizeci și unu de centimetri. Orașul, In a cărui amintire dăinuie încă inundația din 1942, cînd zăpoarele de martie n-au mai încăput în albie și între gară și oraș „se plutea cu barca", orașul își consolidează digurile, cel dinspre fluviu ridi- cîndu-se acum de pază, nouă metri înălțime. Ieri cota de a- tenție — 6 metri — a fost depășită dar, încă de vineri — săptămîna trecută — se acționează pentru a se preîntîmpina orice surpriză : echipe speciale controlează digurile pentru a depista orice fisură și a interveni pe loc ; la baza acestui dig s-au pus însemnate cantități de nuiele care ar atenua viteza e- ventualelor viituri ; cantoanele de pe întreaga lungime a digului au fost dotate cu saci cu nisip și unelte necesare intervenției în caz de pericol ; stațiile de pompare a apei sînt pregătite să lucreze cu întreaga lor capacitate ; în zona îndiguită de la Prundu, unde s-au produs infiltrări, s-a trecut la recoltarea griului manual : s-au luat_ măsuri pentru a începe neîntîrziat recoltarea griului, de pe suprafețele aflate în zona îndiguită unde nu au apărut infiltrații,

Foto s O. PLECAN

Pregătiți
prin deplasarea din județul Brăila a unui număr suficient de combine autopropulsate. Amenințarea apei obligă nu numai la măsuri de consolidarea și înălțarea digurilor, ci și la „evacuarea tuturor bunurilor materiale". Oltenița pe linia Dunării este pregătită pentru orice e- Ventualitate, se trăgea concluzia într-o scurtă ședință de comandament la nivelul orașului. In port materialele de întreținere pentru mașini, o parte din cele 300 tone nutrețuri combinate (restul se evacuează) din magazia portului au fost ridicate pe platforme cu un metru, deci la cota 10 000 ; balastul, nisipul și lemnele sînt transportate în camioane la beneficiar. Practic, în situația limită, apele nu vor deteriora nici un utilaj „nici un kilogram de material".La Șantierul naval digul construit în 1970 a fost întărit. Este aproape gata altul care barează ultima fîșie de pămînt expusă pericolului. Ca peste tot în întreprinderile de pe malul Dunării și lucrătorii de aici sînt constituiți în grupe speciale, uneltele și mașinile sînt pregătite pentru intervenție.

NICOLAE ADAM

Repartizare 
riguroasă, 

acțiune 
promptăIn dreptul localității Buziaș, ieri la ora 15,00 apele Dunării cu un debit de 9 991 m.c./sec. și cu o adîncime de 572 cm se aflau în continuă creștere apro- piindu-se de cotele de siguranță la numai o distanță de 28 cm. La Moldova Nouă au fost luate măsuri operative pentru preîn- tîmpinarea efectelor inundațiilor. Astfel, a fost constituit comandamentul de coordonare a acțiunilor pentru prevenirea i- nundațiilor în zonă. Toți cetățenii orașului, muncitori, membri ai gărzilor patriotice, militari și elevi, 250 uteciști de la 

MOLDOVA NOUĂîntreprinderea minieră Moldova Nouă, I.T.A., Trustul de construcții și montaje miniere, riguros repartizați pe sectoare au trecut la realizarea unor acțiuni concrete : construirea unui dig de circa 4 km în zona Liub- cova—Berzosca, pentru protejarea culturilor de orz, grîu, pă- ioase și cartofi, la evacuarea celor aproximativ 200 m.c. de material lemnos existent în portul Drencova, iar în zona localității Măciești, la supraînălțarea digului pe o porțiune de 700 m pentru protejarea stației de apă potabilă a orașului. De asemenea, între portul fluvial Moldova Nouă și șantierul 103, unde nivelul malului este mai scăzut, pe o distanță de 200 m s-au făcut umpluturi cu nisip și pietriș. Concomitent au fost intensificate acțiunile de recoltarea culturilor de orz, grîu, păioase, legume în satele expuse inundațiilor, cum ar fi Liubcova, Gor- nea și Sușca. Peste 200 de tineri au recoltat ieri toată ziua griul cu coasele și secerile, iar alți 80 de tineri elevi și muncitori au recoltat cartofii și ceapa de pe loturile legumicole ale cooperativelor agricole.
ALINA POPOVICI

GALAȚI 20000 de oameni
acționează energic 

pentru înfruntarea viiturii

Foto : GH. CUCUPlouă la Galați, In după amiaza aceasta de 9 iulie și cei care în județe însămînțează cultura a doua și așteaptă să vadă porumbul și floarea soarelui și sfecla frumoase se bucură.La Galați nu se bucură nimeni de ploaie. „Cel mai mare pericol este să te obișnuiești cu pericolul", îmi spunea încet cu fruntea încrețită un inginer de la Șantierul naval, gălățean din tată în fiu. A nu te obișnui cu pericolul înseamnă să fii atent. Aceasta înseamnă să nu te consideri învingător fără luptă. Aceasta înseamnă sentiment de responsabilitate pentru viața și munca oamenilor. Aceasta înseamnă uriașul efort al celor 20 000 care lucrează din zori și pînă în noapte la construcția digului de apărare pe o lungime de 9 km. Joi seara va fi gata. Lupta cu Dunărea este deocamdată strategică. este lupta cu timpul. Studierea 

atentă a cotelor. Astăzi Dunărea a crescut cu 2 centimetri. Studierea atentă a cotelor rîu- rilor care se varsă în Dunăre. Se lucrează zi lumină. După terminarea schimbului — imediat la dig. După terminarea schimbului — în schimb prelungit. Săptămîna aceasta este declarată la Șantierul naval „Săptămîna schimbului prelungit". Au dat pînă la ora actuală o producție suplimentară aici, la Șantier, de 600 000 lei. Duminică în schimbul de onoare producția obținută a fost de 300 000 lei. Planul pe primul semestru, inclusiv cel de export, a fost îndeplinit. Lupta cu Dunărea este surdă, calculată. pe aici nu se va trece. Nu pentru că nu s-a trecut nici în 1970. Nu pentru că cineva ar confunda calmul cu autoliniști- rea dacă se iau toate măsurile. Digurile sînt verificate în permanență de către membrii Co

mandamentului județean, repartizați pe echipe, pe tronsoane. Aici, la Șantierul naval, da unde vă scriem, aici unde oamenii iubesc Dunărea, poate mal mult ca alții, pentru că sînt oamenii Dunării, ei îi știu fiecare taină, lupta cu fluviul, încă cuminte, este dramatică. „Să mai asculte și ea de noi, îmi spune Anatolie Mehic, maistru constructor naval, secretarul da partid al șantierului. „Am garanția că s-au luat toate măsurile pentru ca ziua de 18, ziua viiturii, să fie la Galați o zl obișnuită de lucru. Nu ne e frică de Dunăre". Sînt cuvintele celor din batalionul de șoc în aceste zile aspre ale stării de necesitate. Numai din șantier 3 500 de tineri au trecut la umplerea și amplasarea a 7 000 de saci cu nisip In două zile. Iordache Olteanu, sudor, are 17 ani și e fruntaș. S-a calificat la locul de muncă. Mi-a spus un lucru splendid. „Luptăm aici pentru biografiile noastre". Biografiile gălățene ale clasei muncitoare înscriu o pagină de înaltă verificare a conștiinței. Bătălia cu Dunărea are un ecou mare — se cheamă bătălia pentru pîine.în județul Galați recolta s-a strîns în proporție de 55 la sută.- Se lucrează intens, zl și noapte, timpul e bun, apele cuminți, „Poate Șiretul să ne supere, îmi spune tovarășul Emil Ciun- tu, prim secretar al Comitetului județean U.T.C., întors de la o ședință a comandamentului — și anume în punctul Serdaru. S-ap luat toate măsurile pentru înălțarea digului de acolo. Adăugați că tineretul muncitoresc al orașului, în mare parte navetiști, lucrează și la cimp. După amiezele și duminicile, cu mic cu mare, cu întreaga familie, muncitorii gălățeni lucrează pe cîmpurile din satele de baștină.Galați, 9 iulie. Cota stării de spirit — calmul. Calmul activ. Oamenii sînt siguri că Dunărea va fi silită să fie ce a fost de cînd lumea : loc de visare și prietenie.
SMARANDA JELESCU

SPIC CU SPIC, GRIUL TREBUIE ADUNAT!
întreaga recoltă trebuie să fie 

dar, în primul rînd, aceea
în atenția
aflată sub apă!

Petcu Vasilica, Dan Grigore, Tatiana Aceleanu, Beatrice Anton, Zavalaș Aurel sînt numai cîteva 
nume din miile de elevi care participă cu responsabilitate și dăruire la stringerea griului. Condi

țiile sint grele, dar fiecare spic trebuie scos de pe terenurile inundate și pus la adăpost.
Fotografii: O. PLECANBrigada „Scînteii tineretului" transmite din județul Ilfov

(Urmare din pag. I)să recolteze 1745 hectare cu grîu în cel mai scurt timp. Au la dispoziție 11 combine Gloria, 12 combine Cl-3 și circa 700 de brațe de muncă pentru a- ceastă campanie. Scurt timp pentru a cîștiga fiecare spic de grîu. înseamnă 4—5 zile, maximum 6 ! Din 1745 ha au fost

calamitate circa 150. Recoltatul a început la 1 iulie și pînă ieri doar 440 hectare au fost puse la adăpost. Trei zile cu ploaie, încă una și jumătate în care nu s-a putut intra cu combinele. In 4 zile și jumătate — diferența pînă la 9, adică ieri — 440 hectare.Este mult, este puțin ? Părerea primarului și secretar al co

mitetului comunal de partid, tovarășul Stănescu Vasile : „Se impune o mai fermă mobilizare a oamenilor, ceea ce am început să facem în ultimile două zile. Dispunem zilnic de aproape 700 de brațe : 550 cooperatori și 130—140 lucrători de la industria locală care, după terminarea schimbului, pleacă în cîmp la secerat. Mai vin și dintre cei

2 600 de navetiști oare lucrează în București. Cîțl T 50, 60. 70", Problema forței de muncă manuală ridică, fără echivoc, un mare semn de întrebare : din 2 600 de navetiști — oameni care au case, familii, mănîncă, deci trăiesc în comună — e posibil ca zilnic să participe la secerat doar 50—60, 70 ? Ce explicație există pentru ceilalți ? 2 400x3=» 7 200 ore pe zi. în trei zile 20 000 ore. In 20 000 ore s-ar putea recolta manual cel puțin 250 hectare.Griul trebuie recoltat în 3—4 zile — brațe de muncă există. Atît, doar, să fie folosite integral. Pentru că nu există nici un motiv ca acești cetățeni ai comunei să nu muncească pentru piinea ei.
PRACTICA ELEVILOR „DE LA 

NAVALE" PE... OGOAREInstantaneu. între digurile care apără Oltenița de apele Dunării. Forfota Șantierului naval se distinge. Peste cîmp, in salopete albastre, elevii de la Grupul școlar de pe lîngă șantier fac practica cu secerile în mînă. „Trebuie să dăm ajutor, ne spune eleva Tatiana Aceleanu. Sintem 150. Am recoltat griul din apă și l-am transportat pe dig". în rînd cu ei lucrează profesori, activiști U.T.C.
LEGUMELE ÎN FLUX 

CONTINUUC.A.P. Luica, Ulmeni, Coconi, Mitreni. Grădinile de legume sînt pline de oameni. Apele s-au retras și cît mai mult din producție trebuie salvată. Camioanele se îndreaptă spre Fabrica de conserve Valea Roșie. Aici' se lucrează în trei schimburi. în ultimele 24 de ore s-au produs 300 tone conserve de fructe, 300 tone conserve legume, 10 tone supe concentrate, în schimbul trei de la fabrica de conserve se lucrează în același ritm ca în primul schimb. Și asta pentru că legumele vin ritmic din cîmp.

Nici un efort nu este prea 
mare pentru salvarea recol
tei care așteaptă în cîmpl 
La cooperativa agricolă Ol
tenița, județul Ilfov, elevii 
Grupului școlar de pe lîngă 
Șantierul naval acționează 
cu energie pentru recoltarea 
griului de pe parcelele inun
date.

mureș: Indiferent de condiții, 
să asigurăm stringerea 
și depozitarea recolteiîn județul Mureș, ca în toate județele afectate de inundații, sa dă bătălia pentru limitarea pagubelor pricinuite de revărsarea și băltirea apelor, pentru readucerea la normal a întregii activități în unitățile economice afectate.Este suficient să privim ogoarele județului, să ne convingem de urmele lăsate de ape

pentru a ne da seama de efortul ce se cere acum din partea lucrătorilor satelor pentru salvarea recoltei. La ora cînd apar 
aceste rînduri de pe cea mal 
mare parte a suprafețelor Ia 
care ne referim, printr-o mare 
mobilizare de forțe umane și 
mecanice, apa a fost înlăturată, dar nu putem spune că soarta recoltei este asigurată.La C.A.P. Pănet 30 de atelaje, 4 remorci, 5 autocamioane au lucrat ieri la transportul finului, însilozatul coasei a Il-a la lucernă. Peste 500 de cooperatori au ieșit la prășitul porumbului, tutunului, seceratul ultimelor 10 ha din suprafețele semănate cu orz. „Alături de noi — ne comunică Mihai Sza- kas, inginerul șef al C.A.P.-ului — au fost în zilele inundațiilor și sînt acum toți tinerii comunei, inclusiv elevii și studenții.Tinăra Maria Butaș, la 22 de ani. este secretară a Consiliului popular Iclănzel.— în perimetrul de care răspundem au fost afectate de i- nundații 460 ha. 35 de gospodării ale populației. Salvarea recoltei înseamnă acum, după ce apele Comlodului au fost dirijate spre matcă, întreținerea culturilor, cositul fînețelor, se. ceratul orzului Și, în zilele următoare, al griului. Mai avem încă 30 ha cu orz nesecerate. Cum cele 4 combine C 1 și C 3, o Gloria pe care Ie avem nu pot da randamentul maxim din cauza terenului încă moale, recoltăm orzul manual.700 secerători au intrat în lanurile de orz ale C.A.P. Iernut. La ora vizitei noastre mai erau de secerat 40 ha din cele 170. Sint prezenți peste 400 de elevi ai liceului din localitate, pionieri din școlile generale. Fiecare are ceva de făcut. Cei mai mici adună spicele. Alții transportă orzul secerat la combine.

MIRCEA BORDA

PRAHOVA:
Nici un om
cu brațele 
încrucișate în comuna Berceni și în satele subordonate Corlătești și Cătunu revărsarea Teleajenului și ploile abundente au dus la inundarea a 80 de case și la periclitarea recoltei de cereale, de legume și zarzavaturi pe o suprafață de zeci de hectare. După evacuarea locuințelor și cazarea oamenilor, s-a trecut grabnic la salvarea producției agricole — ne declară Ion Bucur, vicepreședintele Consiliului popular. Fiindcă, din cînd în cind, rafale de ploaie continuă să ude ogoarele și fiindcă. în asemenea condiții, lucrările de drenaj nu sint cele mai eficiente, griul este strîns manual, direct din bălțile întinse cit vezi cu ochii, și zvîntat în grabă, la căldura unui soare care se arată cu zgîrce- nie dintre nori. Alți săteni participă la stringerea urgentă a recoltei de varză, fasole verde și ceapă. Doar în grădinile din Corlătești, unde apele încărcate de reziduuri petroliere ale rîu- lui Dîmbu au infestat culturile, roșiile, fasolea și castraveții n-au mai putut fi recuperate ; în schimb, ascunsă bine în pămînt, ceapa a rămas neatinsă și a putut fi strînsă și trimisă pe piață. Nimeni, absolut nimeni nu stă degeaba, rezumă situația vicepreședintele. Singurele necazuri ne vin din partea unor oameni care, în aceste zile grele, în loc să se alăture efortului comun, înțeleg să-și facă intr-un mod îngust datoria. Astfel, o mașină a noastră care transporta la Ploiești fasole verde a fost oprită pentru un motiv cu totul neînsemnat și, deși mai avea doar un kilometru pînă la baza de desfacere, trimisă înapoi, astfel încît marfa obținută în condiții atît de dificile s-a depreciat. Trebuie să muncim la maximum, să fim cu toții, fără excepție, la înălțimea situației.

ALEX. ȘTEFANESCU
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
în județele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Cluj, Alba și Sibiu

(Urmare din pag. I)populației pentru a stăvili furia apelor, secretarul general al partidului ordonă refacerea imediată a digului cu ajutorul populației orașului.Inspectînd celelalte diguri, secretarul general al partidului întîlnește situații similare — șanțuri de scurgere săpate la baza acestora sau străpungeri, cînd apa revărsată cu cîteva zile înainte putea fi scoasă cu ajutorul motopompelor.întîlnind un grup de locuitori care nu știau concret ce au de făcut, pierzindu-și vremea cu lucrări de mică importantă, tovarășul Nicolae Ceaușescu critică sever organele locale de partid și de stat și pentru a- ceastă situație, de care se fac răspunzătoare.— O parte din cetățeni trebuie să refacă aceste stricăciuni — subliniază secretarul general al partidului — iar ceilalți să iasă cu toții, imediat, pe cîmp pentru a recolta griul cu secera, și să-1 pună apoi la uscat.
Intîlnire de lucru cu bi- 
roul Comitetului jude* 

țean Brașov al P.C.R. .jLa Brașov, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut o intîlnire de lucru cu biroul Comitetului județean, in cadrul căreia a ana-; lizat modul în care organizațiile de partid, comuniștii, oa- inenii muncii acționează pentru îndeplinirea hotărîrilor Comitetului Politic Executiv în vederea combaterii revărsării apelor, a prevenirii inundațiilor în zonele amenințate, pentru refacerea localităților și unităților productive, intensificarea activității economice în întreprinderile care nu au fost afectate, pentru salvarea recoltei și recuperarea pagubelor în industrie și agricultură. La intîlnire au participat miniștri, directorii principalelor centrale industriale, cadre de conducere din economia județului.Primul secretar al Comitetului județean de partid, Virgil Tro- fin, a informat despre rezultatele obținute în aceste direcții, în afara unei singure unități, toate întreprinderile care au avut stagnări în producție datorită inundațiilor și-au reluat complet activitatea. Oamenii muncii din industrie și-au rea- nalizat posibilitățile și au ho- tărit ca angajamentul județului de a da în acest an o producție suplimentară de 150 milioane lei să fie dublat pentru a recupera pagubele înregistrate. Duminică s-a lucrat normal, obținîndu-se realizări importante. în schimb, în agricultură, unde și aici pagubele sint mari, acțiunea de evacuare a apelor nu se desfășoară la nivelul cerințelor și posibilităților existente. Nu în toate comunele se acționează potrivit prevederilor Decretului privind instituirea stării de necesitate, nu s-a asigurat o mobilizare generală.Secretarul general al partidului a apreciat că se acționează foarte încet pentru a se lichida urmările inundațiilor. Practic — sublinia secretarul general — pe întreg traseul survolat nu am văzut — cu două excepții —• cetățeni la muncă pentru scurgerea apelor, repararea drumurilor și stringerea recoltei. A- ceasta înseamnă că nu s-au luat toate măsurile corespunzătoare în spiritul decretului privind instituirea stării de necesitate, a ultimelor hotărîri ale Comitetului Politic Executiv și atrag foarte serios atenția organelor de partid să acționeze energic în acest sens.
if Tovarășul Nicolae Ceaușescu a hotărît ca. de îndată, activiștii de partid și de stat, lucrătorii Ministerului de Interne să fie repartizați pe comune și pe zone, să se treacă la organizarea de detașamente speciale în care să fie cuprinși toți oamenii muncii, întreaga populație, inclusiv elevii pentru evacuarea apei din localități, cartiere, unități industriale și agricole, din locuințele oamenilor, evacuarea apelor de pe terenurile agricole, în primul rind de pe cele cultivate cu orz, grîu, legume, în ordinea priorității, folosindu-se în acest scop toate mijloacele. Secretarul general al partidului a indicat să fie constituite colective pentru fiecare instalație afectată, însărcinate cu repunerea în funcțiune a acestora la parametrii maximi.Nu trebuie așteptat nici un fel de condiții legate de starea timpului pentru a stringe griul cu mîna. Griul este bun, să nu-1 lăsăm să se strice în apă. Recolta trebuie salvată fără pierderi — a subliniat to-, varășul Nicolae Ceaușescu.în ce privește industria, secretarul general al partidului a subliniat că există condiții, un potențial uman, material și tehnic pentru o producție suplimentară cit mai mare. în acest sens, ' tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut constituirea de colective care să facă propuneri concrete pentru valorificarea largă a posibilităților de care dispun construcțiile de mașini și alte industrii din județ. în afară de prevederile ministerelor de sporire a producției, — a subliniat secretarul general al partidului — aștept din partea oamenilor muncii brașoveni angajamente suplimentare pe măsura forței pe care o reprezintă acest detașament al clasei muncitoare. Am convingerea — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — că ei vor acționa în spiritul combativității revoluționare, muncitorești, în acest cadru al preocupărilor, secretarul general al partidului a indicat obiectivele principale care trebuie să vizeze suplimentarea planului și angajamentele de depășire a acestor prevederi, subliniind că "nu este nevoie de o producție de dragul producției. Economia națională, dezvoltarea industriei noastre, îmbunătățirea structurii și extinderea exportului necesită produse mai multe, mai moderne, pe care oamenii muncii 

din județ pot și trebuie să le realizeze în plus. Să devansăm producția în funcție de priorități.Biroul Comitetului județean l-a încredințat pe secretarul general al partidului că nu va precupeți nici un efort pentru îndeplinirea sarcinilor ce au fost puse în fața oamenilor muncii din acest județ. Organizația de partid județeană va face totul pentru a contribui la depășirea greutăților provocate de inundații, la recuperarea pagubelor suferite de economia națională, pentru ca aceasta să nu aibă urmări asupra ritmului de dezvoltare a țării.La sfirșitul întilnirii de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a exprimat convingerea că oamenii muncii brașoveni vor onora prin fapte îndatorirea patriotică de a da țării, poporului, mult mai mult decît pînă acum, că vor realiza și depăși sarcinile puse de partid în fața lor.De la Brașov, secretarul general al partidului s-a îndreptat spre județul Covasna. Pe întregul traseu străbătut de elicopter se văd, muncind pe ogoare, la prășit, plivit, cosit, la evacuarea apei, numeroși oameni ai muncii.
Covasna Folosirea în 
mod rațional și eficient 
a tuturor forțelor dispo- 

nibile jLa sosirea în orașul Sfîntu Gheorghe, tovarășul Nicolae Ceaușescu este întîmpinat de tovarășul Ferdinand Nagy, prim- secretar al Comitetului județean de partid, care, în numele locuitorilor, români, maghiari, germani, exprimă secretarului general sentimentele de caldă recunoștință pentru grija sa statornică, pentru tot ceea ce face ca țara întreagă, județul Covasna să depășească momentele grele provocate de inundații.în discuția care are loc cu prilejul întilnirii cu membrii Biroului Comitetului județean de partid, secretarul general se interesează despre situația creată în această zonă de revărsarea apelor. Gazdele arată că în vederea prevenirii inundațiilor s-a trecut în ultimul an, în spiritul indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, la efectuarea unor ample lucrări de îmbunătățiri funciare. Ele sînt în curs de execuție și urmează să fie terminate pînă la sfirșitul anului. Digurile amenajate au rezistat cu bine viiturilor, dar cele aflate în curs de realizare au fost rupte sau depășite de nivelul apelor. Ca urmare a inundațiilor, s-au produs pagube însemnate, mai cu seamă în agricultură. Oltul, Riul Negru, ca șl o serie de pîraie de munte au inundat circa 19 000 ha. Prin intervenția hotărîtă a oamenilor muncii din unitățile de stat și cooperatiste, terenurile afectate au fost în mare parte eliberate de apă. Ea mai băltește pe circa 3 000 ha, și dacă ploile vor înceta, apa de pe această suprafață se va scurge prin canalele și rigolele care se sapă. în a- cest scop au fost instalate mo- topompe, chiar între rîndurile de cartofi.— Trebuie să mobilizați toate forțele și mijloacele — spune secretarul general al partidului. Folosiți toate pompele, atît cele 

de la întreprinderi, cît și de Ia unitățile de pompieri. Să aveți la dispoziție toate aceste mijloace împreună cu persoanele care le deservesc. Trebuie să stabiliți care sînt lucrările prioritare. Să începeți neîntîrziat lucrul pe fiecare parcelă de pă- mînt pentru a nu pierde nimic din recoltă.Gazdele arată că locuitorii din întregul județ au răspuns prin fapte la Chemarea adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, că ei înfăptuiesc hotărîrile Comitetului Politic Executiv. Zilnic, s-au aflat pe cîmp zeci de mii de cooperatori, militari, elevi, care lucrează la săparea șanțurilor, laprășitul cartofilor și plivitul sfeclei, la administrarea de îngrășăminte suplimentare pentru revitalizarea culturilor afectate. Aceste acțiuni vor fi continuate cu aceeași intensitate și în zilele următoare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că este necesar ca munca să fie foarte bine organizată, să fie folosite în mod rațional și eficient toate forțele disponibile. Se impune să se constituie în fiecare comună, sub conducerea activiștilor de partid, a comuniștilor, brigăzi specializate 

pentru diferite lucrări — pentru eliminarea apei, îngrijirea culturilor — brigăzi cu sarcini și răspunderi precise, a căror executare să se urmărească prin control operativ.
Proiectele amenajărilor 
hidrotehnice vor fi elabo
rate pe bazine hidrogra
fice, într-o concepție 

unitarăIn ceea te privește amenajările hidrotehnice care urmează să fie realizate, secretarul general al partidului arată că proiectele trebuie să fie revăzute, că ele vor fi elaborate pe bazine hidrografice, într-o concepție unitară, bine gîndită.— Avem în vedere elaborarea unui program complex — arată tovarășul Nicolae Ceaușescu — a- sigurîndu-se mijloace necesare. La realizarea acestui program trebuie să-și aducă contribuția toți oamenii muncii. Specialiștii vor studia pe teren soluțiile cele mai eficiente de executare a unor amenajări de regularizare a cursurilor de apă, desecări și irigații. Anumite lacuri mari vor fi necesare. Ele pot fi folosite pentru irigații și piscicultura. Pentru aceasta trebuie să construim baraje de dimensiuni care să reprezinte soluții definitive.Secretarul general al partidului recomandă Comitetului județean al P.C.R. și Consiliului popular județean să aibă în atenție crearea unul grup de specialiști în această problemă, care să facă propuneri privind soluțiile cele mai avantajoase de amenajare a rîurilor. De altfel, vor fi stabilite răspunderi pentru fiecare comună și oraș privind întreținerea cursurilor de apă.în timpul discuțiilor, primul secretar al Comitetului județean de partid arată că în zootehnie, deși activitatea a avut de suferit de pe urma inundațiilor, ea s-a desfășurat aproape normal datorită energiei și abnegației cu care au lucrat oamenii muncii din acest sector. Nu s-au înregistrat pierderi de animale, iar producția de lapte, de pildă, s-a menținut constantă.Răspunzînd la o întrebare a secretarului general al partidului, tovarășul Ferdinand Nagy arată că pe cuprinsul județului au fost amenajate pînă acum pășuni alpine, însumînd peste 5 000 ha și că suprafața lor se va dubla. Ele au dat rezultate foarte bune, asigurînd de 3 ori mai multă masă verde decît Înainte.— Vă raportăm, tovarășe secretar general, că vom putea depăși cu 30—40 la sută efectivele de taurine planificate.— Aveți toate condițiile să obțineți o recoltă bogată de furaje. Trebuie să faceți totul pentru a o salva, pentru a o stringe la timp — arată tovarășul Nicolae Ceaușescu.Abordîndu-se problema activității din industrie, gazdele informează că jumătate din pagubele provocate de oprirea u- nor fabrici au fost de pe acum recuperate prin hărnicia oamenilor muncii de aici, care s-au angajat să lucreze în schimburi prelungite și în zilele libere pînă la recuperarea to-

La întreprinderea chimică din Turdatală a pierderilor din acest sector.Apreciind această inițiativă,' secretarul general al partidului cere să se acționeze cu toată fermitatea pentru onorarea întocmai a contractelor încheiate cu beneficiarii de peste hotare și pentru depășirea planului livrărilor la export.în încheierea Întilnirii, primul secretar al Comitetului județean a exprimat, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, hotărârea fermă de a traduce neîntîrziat în viață indicațiile secretarului general, asigurind că se va acționa in mod susținut pentru desfășurarea normală a activității de producție în toate unitățile, pentru salvarea recoltei, pentru lichidarea în cel mai scurt timp a urmărilor inundațiilor.
Harghita : Acțiune fer
mă pentru lichidarea cît 
mai grabnică a urmărilor 

inundațiilorHarghita. AI treilea județ vizitat de secretarul general al partidului în cursul dimineții de miercuri.

La Odorheiu Secuiesc, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat de tovarășii Ludovic Fazekaș, prim-secretar al Comitetului județean de partid, Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., Uborny Mihai, prim-secretar al Comitetului municipal de partid. Municipiul a fost puternic lovit de revărsarea a- pelor Tirnavei Mari, care au provocat pagube materiale întreprinderilor. locuințelor. Cetățenii au acționat cu fermitate pentru a lichida cît mai grabnic urmările inundațiilor. Alături de ei, s-au aflat în bătălia cu apele, peste 2 000 de tineri elevi și studenți care își petreceau vacanța în tabere. Cu maturitate. cu înalt simț patriotic, ei au muncit zi și noapte. Se vădește, deci, că acolo unde s-au înțeles comandamentele luptei hotărite pentru combaterea e- fectelor calamității, unde se acționează energic pentru traducerea în fapt a măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., personal de t o va r ă ș u 1 Nicolae Ceaușescu, oamenii depășesc orice greutăți. Raportînd că întreprinderile lucrează în prezent la capacitatea normală, că au fost restabilite transporturile, primul secretar al Comitetului județean de partid subliniază că în agricultură mal sînt încă multe lucruri de rezolvat, salvarea finului de pe marile suprafețe inundate constituind problema nr. 1 pentru această regiune unde creșterea vitelor reprezintă o pondere importantă în economia județului.Și aici, secretarul general al partidului recomandă să se constituie detașamente în fiecare comună, în frunte cu activiștii de partid și de stat, cu organele Ministerului de Interne, cu sarcini precise, pe fiecare obiectiv în parte : strîngerea recoltei. desecări, reînsămînțări. Tovarășul Nicolae Ceaușescu vizitează Fabrica de ață și Uzina Tehnoutilaj. două obiective a- fectate de inundații, care și-au reluat activitatea normală, datorită modului exemplar în care muncitorii de aici, ajutați de cetățeni, au apărat mașinile și utilajele de apă. iar îndată după retragerea acestora au făcut ca nrocesul de producție să se desfășoare normal. Tovarășul Ceaușescu se oprește și stă de vorbă cu oamenii.— Care este situația ?— Acum e bine, tovarășe Ceaușescu. Muncim fără răgaz. Am reușit să trecem de greutăți, răspund oamenii.— Foarte bine. — subliniază secretarul general al partidului. — Trebuie să învingem greutățile, să mergem înainte.— Așa vom face. Vă asigurăm că treaba n-o să sufere.Uniți de aceeași voință, mobilizați de Chemarea adresată de secretarul general al partidului întregii noastre națiuni, români și maghiari s-au ridicat ca un singur om în calea apelor. Ei acționează acum cu hotărîre pentru recuperarea pagubelor, pentru ca activitatea să cunoască cote maxime, superioare celor dinaintea inundațiilor. O demonstrează însuși modul cum funcționează la capacitatea maximă cele două fabrici vizitate de se

cretarul general al partidului; ca și celelalte întreprinderi ale orașului. Urmările inundațiilor au fost șterse, toate mașinile lucrează din plin, oamenii realizează, în schimburi prelungite, producții sporite.Pentru toate acestea, secretarul general al partidului adresează muncitorilor, organizațiilor de partid calde felicitări," urări de sănătate, noi succese.Și la Odorheiu Secuiesc, ca și Ia Brașov, iar ulterior, la Sighișoara și Tîrnăveni, tovarășul Nicolae Ceaușescu schițează, cu reprezentanții organelor locale, elemente definitorii pentru sistematizarea bazinelor hidrografice ale Oltului și Tîr- navelor, în cadrul Programului complex de regularizare a • tuturor cursurilor de apă, hotărît recent de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. In acest context, secretarul general al partidului arată că in prezent trebuie să se treacă cu forțe locale Ia refacerea, consolidarea și îmbunătățirea lucrărilor de apărare existente, să se realizeze în a- cest cadru diguri care să poată rezista la cotele de vîrf ale vii
turilor.

Combinatului chimic.readucerea la Întreaga capacitate a tuturor instalațiilorTÎRNĂVENI. Obiectivul nr.

saK »»•**.

In centrul industrial Si
ghișoara — oraș puternic 

lovit de furia apelorDe aici, elicopterul survolează numeroase localități de pe Valea Tirnavei Mari din județul Mureș, care a avut mult de suferit de pe urma inundațiilor. în această parte a țării au fost afectate 202 localități, 34 întreprinderi industriale și unități economice, precum și o suprafață agricolă de 42 000 hectare. Au fost distruse 282 case, iar alte 7 534 avariate, peste 10 000 de oameni au fost nevoiți să-și părăsească căminele. Secretarul general al partidului sosește în centrul industrial Sighișoara — oraș care a fost cel mai puternic lovit de furia apelor. Cetățenii orașului — români, germani și maghiari —, muncesc cot la cot cu bărbăție și curaj de zile și nopți, fără întrerupere, sprijiniți de ostași ai forțelor noastre armate pentru a nu lăsa pradă puhoaielor roadele muncii lor, modernele unități industriale ridicate în această străveche localitate ardeleană. Această titanică muncă a dus la limitarea pagubelor și reluarea în scurt timp a activității normale în unele unități. Acțiunile pentru înlăturarea urmărilor grele lăsate de puhoaiele apelor continuă fără răgaz la ora sosirii secretarului general al partidului. Peste tot, în întreprinderi, pe străzi, în imobile și curțile acestora, în unitățile comerciale locuitorii orașului, cu mic cu mare, lucrează la evacuarea nămolului din halele industriale, la curățirea mașinilor și utilajelor, la recuperarea unor bunuri materiale.în bătălia lor împotriva calamității, sighișorenii simt ală

La „Emailul Roșu" din Mediașturi de ei umărul de nădejde al întregului popor.Răspunzînd chemării secretarului general al partidului, aici au venit din diferite zone ale țării peste 3 000 de muncitori și specialiști de diferite profesii care participă la crearea condițiilor în vederea restabilirii ritmului normal al vieții și aici, la Sighișoara.Intre aceștia- se numără peste 30 de tineri din Baia Mare, constituiți într-o brigadă U.T.C. de ajutor, care vor rămîne în unitățile industriale sighișorene atît cit va fi nevoie, majoritatea fiind în concediul lor de odihnă.Sosirea în mijlocul sighișore- nilor a tovarășului Nicolae Ceaușescu a constituit pentru locuitorii orașului un puternic imbold la noi fapte de muncă, o nouă dovadă a grijii pe care partidul, secretarul său general d poartă tuturor locuitorilor țării.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este întîmpinat la sosire de tovarășul Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., loan Florea, prim secretar al Comitetului județean de partid.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că datorită bărbăției și abnegației cu care s-a lucrat șl se lucrează au fost repuse în funcțiune o bună parte din unitățile afectate.La Țesătoria de mătase, pretutindeni se lucrează la demontarea și curățirea pieselor, utilajelor și instalațiilor. în secțiile de țesătorie, unde au fost acoperite total cele 160 de războaie, majoritatea de tip jakard, utilaje de mare tehnicitate, lucrează la demontare, spălare și verificare piesă cu piesă peste 500 de specialiști din unități ale industriei ușoare din Tg. ’ Mureș, Baia Mare, Cluj-Napoca, București și din alte centre. Două utilaje de mare finețe pentru executat broderii pe țesăturile din mătase au fost preluate pentru repunerea în stare de funcționare de un colectiv al întreprinderii metalo-teh- nica din Tg. Mureș. Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere colectivului unității, ministrului industriei ușoare, Gheorghe Cazan, să întreprindă cele mai e- ficiente măsuri în vederea finalizării acestei dificile munci, în așa fel incit să se asigure în continuare o calitate superioară a produselor. Pe străzile Nicolae Titulescu și Gheorghe Lazăr, străbătute pe jos de secretarul general al partidului în drum spre o altă întreprindere, sute de cetățeni și militari pre- zenți la lucrările de înlăturare a nămolului adus de ape, la repararea clădirilor, refacerea gardurilor și alte activități gospodărești își întrerup pentru o clipă activitatea pentru a-1 saluta cu deosebită căldură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și la întreprinderea de stofe, aceeași stăruitoare preocupare pentru repunerea ei grabnică în producție. Aici, 85 de războaie situate în 

halele de la etaj, care nu au fost atinse de ape, au început să producă ca urmare a restabilirii alimentării cu e- nergie electrică. Colectivele secțiilor țesătorie, filatură și vop- sitorie s-au angajat ca in decurs de cel mult o săptămână să reintre în funcțiune toate utilajele și instalațiile.într-o altă unitate industrială sighișoreană — Țesătoria de bumbac, lucrările de repunere în circuitul productiv sînt mai avansate. Aproape jumătate din totalul războaielor de țesut lucrează, altele se află în probe și verificări tehnice.Directorul întreprinderii. Cornel Cerbu, informează că aici munca a fost constituită pe echipe și brigăzi pe specialități, care vor asigura ca cel mai tir- ziu pînă la jumătatea acestei luni toate secțiile de producție, să-și reia activitatea.Primul secretar al comitetului județean de partid informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că organele locale, specialiștii s-au preocupat de găsirea unor soluții care pe viitor să ferească meleagurile mureșene de noi inundații. în a- ceastă direcție se arată că au fost întocmite ample studii privind regularizarea apelor Tîr- 

navelor, Mureșului și a altor rîuri.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca aceste studii să fie temeinic pregătite și înaintate spre aprobare forului coordonator.Apreciind în mod deosebit eforturile depuse de sighișoreni, munca plină de abnegație, pentru înlăturarea marilor daune provocate de inundații, pentru diminuarea pierderilor și desfășurarea normală a activității productive în întreprinderile și unitățile economice ale orașului, secretarul general al partidului a cerut organizației județene de partid, organizației orășenești, comuniștilor, tuturor cetățenilor să facă totul pentru lichidarea grabnică a urmărilor inundațiilor.Primul secretar al Comitetului județean de partid a asigurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că oamenii muncii, în frunte cu comuniștii, vor face totul pentru a recupera pierderile de producție cauzate de inundații, își vor mobiliza toate forțele pentru ca planul .și angajamentul pe acest an să fie îndeplinite in mod exemplar.
Combinatul chimic de la 
Tîrnăveni: Oamenii mun
cii se angajează ca pînă 
la sfirșitul anului să re
cupereze toate pierderileGreu lovit de furia apelor, care au provocat puternice explozii la unul din depozitele de carbid, au avariat cuptoare și alte instalații, Combinatul chimic de Ia Tîrnăveni oferă imaginea unei mari concentrări de forțe umane și tehnice. în ajutorul celor 4 500 de muncitori 

care, concomitent cu asigurarea proceselor de producție la instalațiile neafectate, lucrează zi și noapte la repunerea in funcțiune a utilajelor avariate, au venit sute de militari, peste 400 de specialiști și tehnicieni de la alte unități din țară, s-au trimis tehnica necesară și importante cantități de materiale.Cu satisfacția că nu precupețesc nimic pentru a-și îndeplini datoria față de țară, față de popor, muncitorii de la Combinatul chimic din Tîrnăveni au raportat tovarășului Nicolae Ceaușescu că o parte din instalații funcționează, iar joi vor intra în funcțiune primele două cuptoare, din cele avariate, a căror capacitate reprezintă jumătate din producția de carbid.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat, împreună cu Vasile Bumbăcea, ministrul construcțiilor industriale, Ion Doican, directorul combinatului, programul de lucrări, graficul de execuție, măsurile ce se impun in continuare în vederea readucerii la întreaga capacitate a tuturor instalațiilor combinatului, în cel mai scurt timp.Acționînd cu toate forțele, printr-o muncă grea, încordată, chimiștii de la Tîrnăveni vor reuși să redea producției și ce

lelalte cuptoare care au avut de suferit, precum și alte instalații.Concomitent, în centrul atenției stă recuperarea marilor pagube, a restanțelor provocate de această stagnare a unor procese de fabricație. Reexaminînd toate posibilitățile, colectiva de muncitori și specialiști au pus la punct un program concret de acțiune.Chimiștii de la Tîrnăveni s-au angajat în fața secretarului general al partidului că vor recupera toate pierderile pînă la sfirșitul anului.Urîndu-le mult succes, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să fie grăbită repunerea în funcțiune a tuturor instalațiilor combinatului, fiecare zi, fiecare oră cîștigată reprezentând mari valori materiale pentru economia noastră națională.
Turda : In scurt timp si
tuația va fi integral re

mediatăZile și nopți de muncă încordată a cunoscut și județul Cluj în lupta cu apele, cu stăvilirea puhoaielor, cu salvarea bunurilor, avutului socialist din calea lor.Raportul pe care îl prezintă Ștefan Mocuța, primul sedtetar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., în cadrul întilnirii de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu organele locale de partid și de stat, cu prilejul vizitei la Turda — oferă o imagine concludentă a grelelor încercări prin care au trecut importante centre industriale și zone agricole, a activității neobosite desfășurate de cetățeni, în frunte cu comuniștii, pentru combaterea calamităților.Sînt de față tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, și Vasile Pa- tilineț, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții, cadre de Conducere din economia județului.Și la Turda pagubele sînt mari, însă măsurile hotărite luate aici au permis ca cele cinci întreprinderi grav afectate să producă la puțin timp de la momentul culminant al inundațiilor. Este adevărat, mai sînt încă instalații și utilaje importante care încă nu produc, însă în scurt timp, datorită participării largi a muncitorilor și specialiștilor la lucrările de repunere în . funcțiune, această situație va fi remediată. Și în zona Văii Ierei inundațiile au provocat stricăciuni importante, dar prin eforturi susținute s-au depășit a- ceste momente deosebite. O situație grea a cunoscut-o și zona dinspre Dej. La Cluj, revărsările Someșului Mare au creat probleme in aprovizionarea cu apă a orașului, dar și aici situația a fost readusă la normal.
Prioritățile zilei: Evacua
rea apei concomitent cu 
intensificarea strîngerii 
recoltei și repunerea în 
funcțiune a tuturor obi

ectivelor >în discuția cu reprezentanții organelor locale de partid și de stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază cele două priorități ale acestor zile — evacuarea apei de pe terenurile agricole inundate, concomitent cu intensificarea, în orice condiții, a strin- gerii recoltei și repunerea cît mai rapidă în funcțiune a tuturor obiectivelor a căror producție a fost stânjenită de calamități.Primul secretar al Comitetului județean arată că pînă acum s-a realizat scurgerea apelor de pe 4 500 hectare, că pînă la data de 14—15 iulie se va recolta orzul, că s-au luat măsuri pentru a se stringe griul, atunci cînd va fi copt, in cel mult 10— 12 zile.Secretarul general al partidului nu se declară mulțumit de situația existentă în agricultură, subliniază că nu s-a realizat pînă acum o mobilizare generală, o concentrare a forțelor pe măsura situației existente și a necesității vitale pe care o reprezintă pentru economia țării problema recoltării cu pierderi cît mai mici a tuturor culturilor. In aceeași ordine de idei,
(Continuare în pag. a V-a)
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lată de ce, pentru întregul popor, pentru toți tinerii, comandamentul acestor zile este

arad Locul de muncă al
activistului U.T.C, în detașamentele 
care dau marile bătălii ale zilei

HARGHITA Tinerii 

pe frontul apelor
Primul secretar al comitetului județean Arad al U.T.C., Aurel Pănescu, se întorsese de la Academia „Ștefan Gheorghiu", unde își dăduse cîteva examene. In aceeași seară a fost încorporat în detașamentele care acționau deja la digul de pe malul Mureșului, în lupta pentru apărarea orașului de inundațiile oricînd posibile. I s-a dat în primire un sector. La nopțile pierdute pentru pregătirea examenului au început să se adauge altele, impuse de examenele mult mai dificile : ale bătăliei cu apele dezlănțuite.în zilele și nopțile din ultima vreme, cînd întregul oraș s-a ridicat ca un singur om pentru a înălța stavilă de netrecut în calea puhoaielor, activiștii U.T.C., aparatul comitetului județean și comitetului municipal U.T.C.. s-au aflat și ei și se mai află încă la datorie, de-a lungul întregului curs al Mureșului, în locuri riguros repartizate. Au fost și sînt zile și nopți de înfruntare dramatică, de oboseală cu care trebuie luptat, momente în care dispozițiile și ordinele severe trebuie executate în frunte cu comandantul însuși, prezent în locurile cele mai vulnerabile. Acum, cînd pericolul cel mare a trecut, dar cînd ceea ce avem în continuare de făcut cere muncă prelungită, eforturi neslăbite, pe termen lung, stăm de vorbă cu cîțiva dintre acești activiști, despre ceea ce a fost și va fi mai departe.— Sînt de o săptămînă repartizat în sectorul acesta, îmi spune Gheorghe Oprea, activist al comitetului municipal U.T.C. Am luat mai întîi măsuri de evacuare a bazei sportive, am astupat ușile și ferestrele clădirilor, apoi am trecut la confecționarea fascinelor în vederea taluzării riului, am încărcat sute și mii de saci cu nisip pentru a-i transporta acolo unde era nevoie. Pe urmă am început să așteptăm, dacă se pot numi așteptare zilele și nopțile care au urmat.In alte locuri am întîlnit același exemplu, poate doar cifrele erau altele ; și ele doar cu mici modificări de la un sector la altul. însă semnificația lor era pretutindeni aceeași : un efort unanim, care cere din partea fiecărui activist UTC angajare totală, pînă la uitarea de propria persoană, pe frontul comun al unei rezistențe eroice. „Am umplut atunci 15 000 de saci cu nisip, am excavat 2 500 mc de pămînt. dar dacă ar fi fost nevoie eram gata să mai facem încă pe atît“; „N-am dormit de 4 nopți, mereu a intervenit și intervine cite o situație căreia trebuie să-i facem față urgent, ziua șl noaptea." „Două zile am lucrat în continuare la evacuarea materialelor de la ștrand. După aceea am trecut la încărcarea sacilor cu nisip. N-am stat să-i număr, să fi fost vreo 4 000“ ; „Acum ne putem lipsi de cîteva mii de saci. îi încărcăm imediat și îi trimitem la Nădlag unde este nevoie de ei".Ceea ce am reținut însă din fiecare exemplu în parte, din toate cuvintele rostite de-a lungul digului de apărare a fost conștiința fiecăruia că datoria activistului U.T.C. este de a fi prezent, fără șovăire, și de a alătura contribuția sa concretă, directă, de a pune umărul alături de toți ceilalți.— Eu nu pot, ca activist, să nu lucrez cot la cot cu uteciștii, îmi spune Florian Haș, activist al comitetului județean U.T.C. Nu este suficient să dau doar 

h condițiile unor importante pierderi 
in agricultură, industria bucureșteană 
iși asumă sarcini de producție sporiteColectivele de oameni ai muncii din întreprinderile bucu- reștene s-au angajat ieri să suplimenteze planurile de producție pe luna iulie pentru a ajuta la diminuarea pierderilor înregistrate din cauza inundațiilor.

® întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" va realiza peste planul la export o producție în valoare de un milion lei valută. • Muncitorii de la I.M.E.B. și-au suplimentat producția cu 2 la sută, adică 240 de motoare electrice. • întreprinderea 
Electroenergetica va da peste sarcinile de plan o producție industrială in valoare de 8 milioane lei, din care 4,5 milioane lei valută. • Electronica va realiza suplimentar pentru export o producție de 2 milioane lei valută.® întreprinderea „Flamura 
roșie" va depăși planul inițial cu o producție de 2 milioane lei.• Producții suplimentare vor da și întreprinderea de mașini 
unelte și agregate București — 3 milioane lei, I.C.S.I.M. — un milion lei, I.P.R.S. Băneasa — 600 000 lei și I.F.L.G.S. — 500 000 lei. • La întreprinderea „Suveica" au sosit pentru a fi recondiționate 200 000 m.p. țesături tip bumbac de la Mediaș, din care 30 000 m.p. au fost deja realizați. • Lucrătorii de lă 
I.M.E.B. vor rebobina și repara în afara orelor de program motoarele electrice avariate sosite de la întreprinderea de frigidere Găești. • Personalul din schimbul întîi de la U.M.M.R.-Triaj s-a angajat să lucreze cîte 10—12 ore în fiecare zi pentru a amenaja vagoanele necesare strîngerii recoltei.

MARIA PREDA

în nici o secție
Puternic afectați de furia ape

lor revărsate din riul Colentina 
și din- lacurile Tei, Plumbuita și 
Fundeni, locuitorii sectorului 2 
al Capitalei au trăit in_ ultimele 
zile momente de grea încercare, 
momente de luptă înverșunată 
pe baricadele ridicate in calea 
apei. Suprafața de teren inun
dată : peste 200 000 mp. Peste 50 
de străzi din zonele Plumbuita, 
Fundeni șț cartierul Colentina 
se află de mai multe zile sub 
apă. Au fost distruse 590 de lo
cuințe. Pe străzile Riului, Brina, 
Steaua roșie, Soldat Ion Marin, 
Turnului, Intrarea Maior Băcilă, 
apa s-a ridicat la peste 1,5 m. 
înălțime. Timp de 7 zile locuito
rii sectorului 2, oamenii muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
de pe raza de activitate a sec
torului, tineri și virstnici, băr
bați și femei au înălțat baraje 
de apărare din saci cu nisip, au 
săpat canale de scurgere a apei, 
au ajutat la acțiunile de evacua
re a 650 de familii ce locuiau în 
zonele inundate. Au fost salvate 
peste 90 la sută din bunurile oa
menilor, a fost oprită înaintarea 
apei spre zonele industriale și 
cartiere de locuințe. Mai multe 
sute de copii, bătrîni, femei gra

indicații și recomandări, ci trebuie să fiu eu însumi un exemplu prin trecerea imediată la acțiune. în felul acesta răspunderea mea devine o obligație morală și politică.— Am cunoscut în aceste zile și nopți o mulțime de tineri, adaugă și Francisc Wolf, de la comitetul municipal U.T.C. Am lucrat împreună, ne-am trîntit unul lîngă altul în momentele de epuizare. Acum cred că înțeleg mai bine ce înseamnă pentru un activist datoria de a fi mereu în mijlocul tinerilor.— Ceea ce m-a impresionat în mod deosebit, este de părere Viorel Cîra, a fost faptul că am găsit o excepțională înțelegere,

Ca și în alte orașe ale țării, la Rimnicu Vilcea oamenii opun 
voința și forța lor apelor dezlănțuite. La Combinatul de prelu
crare a lemnului membrii companiei de gărzi patriotice coman
date de tovarășul Petrescu Constantin intervin cu hotărire pen

tru a înlătura urmele trecerii apelor.
Foto : VIRGIL ULIERU.

CONSTANȚACirca 3 500 de tineri au continuat acțiunile de consolidare a digurilor în zonele amenințate de inundații, precum și Ia recoltatul griului, furajelor, fructelor și legumelor. Echipe de tineri din zonele neafectate lucrează Ia repunerea în funcțiune a utilajelor industriale în Medgidia și Hirșova.
DÎMBOVIȚAAproape 15 000 de tineri au participat Ia repararea de poduri și podețe, săparea de șan- •țuri de scurgere, la îndiguiri, consolidarea malurilor și a terenurilor in pantă ; s-a acționat pentru înlăturarea efectelor inundațiilor în întreprinderile din Găești, Moreni. Titu. Un număr de peste 4 000 de elevi au participat la Secerat grîu, orz, la recoltat mazăre și legume.
MEHEDINȚIîn comunele Gîrla Mare, Jîa- na, Salcia, Cujmir. Obirșia de Cîmp, aproape 11 000 de tineri au participat la recoltatul și transportul griului și al legumelor, la lucrări în viticultură, Ia lucrările de construcție și consolidare a digurilor. 

că nimeni nu s-a dat de o parte, comportîndu-se exemplar în starea de necesitate. Am reținut de aici că atunci cînd tî- nărul cunoaște bine scopurile unei acțiuni, țelurile pentru care i se cere să lupte, este mult mai receptiv și răspunde fără rezerve chemărilor. Această concluzie cred că trebuie aplicată cu consecventă în întreaga noastră activitate educativă. Acum, spiritul de organizare, răspunsul prompt, precis, intervenția fără ezitare își spun din plin cuvîntul. De ele depinde soarta producției, a bunurilor materiale, a tot ce creăm.
D. MATALA

BACĂUîn agricultură, în întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție participă peste 13 000 de tineri Ia recoltarea griului, furajelor și fructelor, Ia întreținerea culturilor. De asemenea, un număr de peste 4 300 de tineri participă Ia întărirea și înălțarea digurilor de pe malul Șiretului, în localitățile Săncești, Onișcani, Letea Veche, Buhogi.
TELEORMANPeste 15 000 de tineri participă la amenajarea și consolidarea digurilor de apărare pe malul Dunării, la recoltatul și depozitarea griului, transportul și insilozarea furajelor, recoltatul legumelor, săpatul șanțurilor pentru scurgerea apei, Ia acțiunile de evacuarea porturilor Zimnicea și Turnu Măgurele.

Vara 1975: Fotografii-document

BUCUREȘTI
Q Mobilizare integrală a tuturor oamenilor 

pentru înlăturarea rapidă a efeetelor inundației
® Activitatea productivă n-a stagnat nici o clipă,

Ploile au scos din albie rîurile Tirnava, Mureșul, Oltul și Ho- morodul. Asupra a numeroase localități din județul Harghita s-au năpustit torenți iuți și puternici. Au fost inundate complet unități economice importante, întreprinderea de confecții, Tehnoutilaj, abatorul, întreprinderea de mobilă, cea de ață, filatura (toate din Odorheiul Secuiesc), topitoria de in din Cristurul Secuiesc, salina Praid. Suprafețe agricole și pășuni, rețele de circulație și energie, locuințe, au fost de asemenea afectate de viituri.Răspunzînd chemării partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii, români și maghiari, de pe tot cuprinsul județului acționează cu abnegație pentru înlăturarea grabnică a efectelor, pentru obținerea unor producții suplimentare cît mai mari, compensînd astfel pierderile suferite. în întreprinderile inundate, tinerii au curățat halele de mii, au scos și depozitat materii prime avariate, au repus în funcțiune motoarele electrice defectate. Rînd pe rînd secțiile și-au putut relua activitatea : la ora actuală eforturile eroice ale colectivelor de oameni ai muncii au pus în funcțiune toate capacitățile de producție afectate. Este semnificativ faptul că în asemenea condiții, prin înaltă înțelegere și responsabilitate, oamenii muncii din unitățile industriale ale județului Harghita au realizat duminică o producție de circa 12 milioane lei, toate efectivele fiind complete. Prelungind programul de muncă, 600 tineri din unitățile de prelucrarea lemnului au realizat o producție suplimentară în valoare de peste 100 000 lei. La Fabrica de mobilă din Odorheiul Secuiesc elevii liceului mecanic au scos și sortat materiile prime din depozi
FAPTE

DE EROISM
La Cooperativa 

agricolă de produc
ție Bujuc, localita
te situată în partea 
de vest a județului 
Hunedoara, 3 com
bine, 3 prese de 
balotat paie și două 
remorci care lucrau 
la recoltatul unui 
lan de orz, expus 
inundațiilor, au fost 
surprinse de viitura 
Mureșului. Apa a 
acoperit cu repezi
ciune utilajele și 
se părea că sînt 
pierdute. Dind do
vadă de multă ini
țiativă și curaj, 
mecanizatorii Ro
mulus Sîrbu și Vio
rel Bile, de la sec

torul I.F.E.T. Roș- 
cani, au cuplat 
două tractoare fo
restiere, de mare 
putere și intrând a- 
poi în apă pînă la 
git, au reușit să le 
lege cu prelungi
toare și să le tragă 
pe uscat.

. • Unda de viitură 
a Mureșului a fă
cut două spărturi 
în digul de protec
ție a comunei llia. 
Era noaptea tîrziu. 
Pericolul inundării 
întregii localități 
părea iminent, mai 
ales că apa crescu
se cu un metru 
peste nivelul șose
lei și a trei comu

vide au fost scoși cu bărcile din 
casele inconjurate de apă și 
transportați cu autovehicule spe
cial amenajate la creșe, spitale, 
cămine de nefamiliști, in localu

Foto : CIOCAN CONSTANTIN

tul atins de apă, au refăcut împrejmuirile acestuia. La Tușnad Băi au acționat ieri 320 de lucrători ai stațiunii, în majoritate tineri, la consolidarea digurilor de apărare pe Olt, a podurilor, au lucrat la regularizarea unui pîrîu, au scos apa din casele inundate. Cu două zile înainte cînd la Tușnad Sat drumul național a fost avariat, 100 de oameni, în frunte cu primarul stațiunii, Iuliu Tanko, au venit în sprijinul locuitorilor redînd circulației după 5 ore de muncă încordată această arteră. Printre cei mai activi tineri, așa cum ne spune secretarul comitetului orășenesc U.T.C., loan Racj, au fost în aceste zile Iuliana Iyles, Marin Tudorache, Ilona Szolgo, Edith Nemet și alții. Totodată, tinerii constructori care înalță aici două moderne hoteluri și o bază de tratament s-au angajat să recupereze în scurt timp în- tîrzierile create ca urmare a intervenției utilajelor și oamenilor la inundații.Ieri, 200 de elevi au fost prezenți alături de muncitori la refacerea a 4 poduri pe drumurile naționale și 38 podețe pe cele județene, au curățat și amenajat șanțuri de scurgere pe o lungime de 12 km. Pentru asemenea activități în comunele Praid, Tușnad Sat, Mereni s-au format echipe ale tinerilor muncitori navetiști. La refacerea rețelei electrice în comunele Atid, Avrămești, Simionești, lucrează peste 40 de tineri. Să mai amintim că tot în aceste localități, precum și în Secuieni, Tușnad Sat 800 de tineri au scos de sub apă peste 250 ha teren agricol. Elevi, muncitori, cooperatori sînt prezenți pe ogoare la strîngerea furajelor de pe fînețele naturale, la recoltarea cartofilor, reali- zind aceste operațiuni manual.
V. RAVESCU

ne. In acele clipe 
grele, 3 tineri : fra
ții Ion și Castel 
Boboc, împreună cu 
Mircea Șuba s-au 
legat cu frînghii 
peste mijloc și, la 
lumina reflectoare
lor au intrat in vîl- 
torile apei pentru 
a astupa cu saci de 
pămînt și nisip 
locurile de infiltra
re a apei. Acțiunea 
lor temerară a reu
șit. Fapta lor eroică 
se înscrie, alături de 
multe altele, în cro
nica bătăliei desfă
șurată 5 zile și 
nopți la rînd, pen
tru salvarea comu
nei Ilia de inun
dații.

RECUPERAREA PRESUPUNE UN INTENS EFORT
rile unor școli, transformate în 
dormitoare pentru familiile ale 
căror locuințe au fost distruse 
de apă. In prezent 260 de fami
lii au primit deja apartamente 
in blocurile noi construite în 
cartierul Colentina și împreju
rimi.

Peste 7 000 de tineri de la în
treprinderea „Electronica", Uzi
na de cinescoape, I.S.P.E., I.T.C., 
I.C.P.I.L., de la cooperativele 
meșteșugărești „Electrobobinaj", 
„Muncă și artă", „Marochinărie", 
elevi de la Grupul școlar „Elec
tronica" și G.S.M.E.I. au fost 
prezenți zi și noapte in zonele 
afectate de inundații sau pe stă-

Subunitate de elevi din Școala militară de artilerie comandată de Lt-major Oliviu Antal lu
crează la refacerea căii ferate în apropiere de Mediaș

Foto : VIRGIL ULIERU
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Din Alba lulia, oraș greu lovit de inundații, AUREL MUN- 
TEANU ne relatează din noianul de fapte eroice cîteva in
tervenții curajoase ale oamenilor pe frontul apelor.

© Bărbăție
Mi-a rămas puternic . întipărită pe retină imaginea din a treia noapte de luptă intensă cu apa a tinerilor ostași sosiți în ajutorul cetățenilor din municipiul Alba lulia. Timpul bătea ore tîrzii. Ostașii erau uzi și neodihniți. Comandantul i-a trimis pe schimburi să se odihnească. Au ieșit pe mal aproape toți, dar în aceeași clipă caporalul Nichita Nicolae a trecut din nou în apă. După el toți ceilalți, sol- dații Ungureanu Aurică, Kaba Gheorghe, Cherecheș loan, Iri- mia Marin, Tulică Nicolae.Utilajele au pornit din nou.

© Iscusință
...Participam alături de tinerii militari la acțiunile de salvare a bunurilor materiale, la curățirea străzilor inundate și evacuarea apei din subsolurile clădirilor. Autoamfibia, la levierele căreia se afla tînărul subofițer Eli- zoiu Constantin, plutea cuminte în amonte, încărcată cu bătrîni și copii. Deodată însă s-a oprit brusc, la un rondou dificil. Valurile o „fură" și o duc spre a- val. Calm, sigur pe sine, ajutorul echipajului, fruntașul Todor Dumitru, a sărit în apa pînă la brîu. După el camarazii din subordine, soldații Vese Gheorghe și Toldea Cornel, au ținut autoamfibia cu pieptul în loc, în timp ce subofițerul a reparat defecțiunea de la elicea motorului. Autoamfibia a depus la mal pe toți cei luați din casele inundate.

vilarele Tei și Fundeni, în în
treprinderile unde apa amenința 
să inunde secțiile de producție. 
In toate aceste zile de luptă dir- 
ză nu a stagnat nici un utilaj, 
nu s-a oprit activitatea în nici 
o secție. La cererea colectivelor 
de muncă din toate unitățile e- 
conomice ale sectorului au fost 
organizate schimburi prelungite. 
Oamenii întorși de la lupta cu 
apele au continuat lucrul in fa
brici. in uzine, in instituții, au 
hotărit să dea ajutor întreprin
derilor calamitate din alte loca
lități. Astfel, tinerele țesătoare 
de la întreprinderea „Suveica" 
au hotărit să spele în ore de 
muncă patriotică cîteva sute de 
mii de metri pătrați de pînze- 
turi și stofe ce vor fi aduse de 
la întreprinderea „Textila" Me
diaș. De la întreprinderea de ac
cesorii metalice pentru instalații 
textile au plecat la Mediaș, Si
ghișoara, Tirnăveni mai multe 
echipe de tineri care vor parti
cipa la lucrările de punere ur
gentă in funcțiune a unor insta
lații și utilaje din întreprinderile 
calamitate. Pentru continuarea 
în bune condiții a procesului 
de producție, tînărul colectiv de 
muncă de la F.E.M.I. a trecut la 
fabricarea în secțiile întreprin
derii lor a unor piese și suban- 
samble ce n-au mai putut sosi 
de la unități din localități cala
mitate.

NICOLAE MILITARU

® Conducta

de apă
...La ora 12 noaptea dispecerul de serviciu de la sursa de alimentare cu apă a orașului Alba lulia m-a anunțat telefonic că în satul Bărăbant conducta de apă s-a fisurat din cauza viiturilor.Echipa de instalatori în frunte cu tînărul comunist Pușcaș Ion s-a prezentat la bază, fiecare e- chipat cu cele necesare, pentru înlăturarea avariei. Cînd am a- juns la fața locului apa țîșnea din pămînt ca o fîntînă arteziană. într-o oră mormanele de pămînt erau deasupra umerilor, dar nimeni nu se întreba de cînd și cît se lucrează. Un singur lucru ne interesa pe toți : să înlăturăm avaria în cel mai scurt timp. Inginerul Borza a propus cinci minute pauză de o- dihnă : uzi pînă la piele, instalatorii au trecut imediat la a doua fază de lucru, sudarea conductei. Nu era de pierdut nici un singur minut. E ora două noaptea....Pe tot timpul lucrului electricianul Ursu loan, douăzeci de ani, a asigurat iluminatul fără nici o secundă întrerupere. Cînd s-a ajuns la doi metri adîncime s-a Ivit conducta : frații Sîrbu au acoperit-o cu pieptul. Imediat a intervenit șoferul Grosu Constantin cu aparatul de sudură și manșonul de sudare. E- lectrodul acoperă cu metal topit fisura.După ore de muncă încordată apa și-a luat din nou drumul pe conductă. Nu știu la ce s-au gîndit cei care, întoreînd robinetele, au avut din nou apă potabilă.

BRAȘOV

Podul de pe riul Ghimbășel, singura cale de acces către 
balastiera din comuna Cristian, aparținind Trustului de con
strucții Brașov, deplasat de furia apelor. O noapte și o zi 
muncitorii de aici au lucrat cu multă abnegație, construind 
alături un dig, care a silit apa revărsată să se retragă în 
albia sa.

Foto : AGERPRES

ELICOPTERIȘTII 
ACȚIONEAZĂ 

EROICAtunci cînd apele din Podișul Tirnavelor și din împrejurimi au ieșit din albii, inundind totul in cale, tînărul echipaj al unui elicopter I.A.R.-316-B, compus din locotenentul Ionel Aliman, pilot, și maistrul militar clasa a IlI-a Nicolae Hațegan, mecanic de bord, — care pînă aci acționase Ia combaterea dăunătorilor în sprijinul a- griculturii — a intervenit imediat. La Tîrnava, în a- propiere de Mediaș, și la Cornățel, pe Valea Hîrtiba- ciului, cei doi elicopteriști au salvat mai muiți oameni de pe acoperișurile caselor a- menințate cu prăbușirea și dintr-o barcă de salvare care fusese izbită și spartă de furia viiturii. în continuare, zile la rînd, adesea pe vreme noroasă și picloasă, strecu- rindu-se pe văi foarte inguste din munții Lotrului și Cibi- nului, aterizind în locuri greu accesibile și periculoase, ei au venit în ajutorul unei tabere de copii și al unor sate rămase izolate din cauza ruperii drumurilor, podurilor și rețelei electrice, transpor- tînd, de dimineața pînă seara, alimente, medicamente, medici, poștă etc. ; au făcut recunoașteri în zonele unor baraje amenințate, contribuind astfel la luarea măsurilor de apărare a acestora. Deși tineri, ei au acționat matur și eroic, riseîndu-și a- desea propria viață pentru a salva viețile altora.
Col. I. CLENCIU



„SClNTEIA TINERETULUI" pag» 5 JOI 10 IULIE 1975

m

VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

județele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, 
Cluj, Alba și Sibiu

(Urmare din pag. a Ill-a) tovarășul Nicolae Ceaușescu cere ca acolo unde anumite culturi sint compromise și nu mai pot fi salvate să se treacă de urgență la reînsămînțări. De asemenea, Comitetul județean de partid primește sarcina de a interveni mai energic pentru a asigura efectuarea urgentă a lucrărilor de întreținere a culturilor, pentru ca producția la hectar să nu sufere. Și aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază, ca și în vizitele în celelalte județe, că întreaga populație aptă de muncă trebuie organizată pe detașamente cu atribuții precise, astfel încît să fie evitate Ia maximum pierderile In agricultură, să se asigure condiții pentru obținerea unor recolte bogate acolo unde culturile nu au avut de suferit.Apreciind activitatea Întreprinsă de comuniști, de oamenii muncii din județul Cluj pentru revenirea la normal a tuturor unităților economice, secretarul general al partidului se interesează de măsurile întreprinse pentru recuperarea pierderilor provocate de anumite stagnări în activitatea industrială. Tovarășul Nicolae Ceaușescu reține cu satisfacție angajamentul organizației județene de partid, al colectivelor întreprinderilor de a recupera toate pagubele pînă la sfîrșitul lunii iulie, realizînd In continuare și o importantă producție suplimentară.Există toate condițiile pentru aceasta, fapt dovedit de însuși ritmul susținut al acțiunilor desfășurate de muncitori și specialiști la Fabrica de ciment și întreprinderea chimică din Turda, vizitate de secretarul general al partidului. La Fabrica de ciment funcționează deja 4 cuptoare, se lucrează cu toate forțele la instalațiile electrice subterane care au avut de suferit de pe urma infiltrării apelor, astfel că în curînd uzina va produce la întreaga capacitate. Și la întreprinderea de produse chimice se constată aceleași rezultate, aceeași concentrare de energii. In cursul vizitei la a- ceastă uzină se examinează perspectivele de sporire a producției într-un domeniu unde există aici tradiție, o bogată experiență. Secretarul general al partidului cere factorilor de resort să pună la punct cit mai curînd un program de modernizare și dezvoltare a întreprinderii, atrăgînd atenția că aceasta va trebui să se realizeze pe spațiile existente, cu folosirea unora din construcțiile aflate aici.în Încheierea vizitei în județul Cluj, tovarășul Nicolae Ceaușescu a inspectat actualele lucrări de apărare împotriva inundațiilor a orașului Turda, care au rezistat în fața creșterii apelor pe traseul lor principal. Și aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut refacerea urgentă a tuturor digurilor, înălțarea șl modernizarea lor, efectuarea unor lucrări serioase, capabile să reziste la situații de vîrf.
Alba : Prin muncă hotâ- 
rită, prin eforturi susținu
te vom putea depăși si

tuația grea
De Ia Turda, tovarășul Nicolae »' Ceaușescu își continuă călătoria de lucru In județul Alba, unde inspectează situația Inundațiilor șl stadiul lucrărilor din agricultură.Observațiile secretarului general al partidului au stat în centrul dialogului de lucru cu tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și George Homoștean, prim-secre- tar al Comitetului județean Alba al P.C.R., cu membri ai Biroului Comitetului județean, care a avut loc imediat după aterizarea elicopterului.— în agricultură situația este grea și nu am văzut pe nimeni pe ogoare, la aceste ore bune de lucru — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu. — Este o situație căreia trebuie să i se pună capăt de urgență. Să fie aduse pompe împreună cu echipele de lucrători, să se treacă 1- mediat la scoaterea apei de pe ogoare. Trebuie să fie mobilizați toți cetățenii, să se intervină e- nergic, în așa fel încît să fie r- secerat grîul în cel mai scurt timp de pe ogoarele inundate. Griul este bun, dar dacă mai stă două zile în apă se pierde recolta. Nu se poate admite așa ceva ! Toată suprafața cultivată cu grîu trebuie salvată ! Să iasă pe cîmp întreaga populație a comunelor, în frunte cu primarul, cu secretarul organizației de partid, să fie mobilizați elevii în frunte cu profesorii lor !Primul secretar al Comitetului județean de partid asigură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că se vor lua toate măsurile pentru organizarea activității în spiritul acestor indicații, că oamenii muncii de pe ogoarele județului nu-și vor precupeți eforturile pentru a fi la înălțimea acestor cerințe.Trebuie procedat tn mod e- nergic și neintîrziat — subliniază secretarul general al partidului. Trebuie ca toată lumea să înțeleagă clar că numai prin muncă hotărîtă, prin eforturi susținute vom putea depăși a- ceastă situație grea, vom putea salva recolta. Nimeni nu trebuie să stea cu brațele încrucișate.în cadrul discuției, tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază în același timp activitatea desfășurată în perioada inundațiilor, cînd au fost evacuate din calea apelor mii de familii cu bunurile lor, punlndu-se la adăpost totodată șeptelul, avuția cooperato

rilor și întreprinderilor agricol» de stat.Și în industrie s-au depus mari eforturi pentru a preveni și limita pagubele. Un exemplu îl oferă întreprinderea Ardeleana. Aici, în situația în care nu a mai putut fi oprită revărsarea apelor, s-au pus la adăpost motoarele, instalațiile și utilajele vitale, ceea ce a permis ca producția să fie reluată la parametrii maximi la puțin timp după evacuarea apelor. Și la Alba, tovarășul Nicolae Ceaușescu a abordat unele aspecte ale concepției care trebuie să stea la baza programului de regularizare a cursurilor de ape, hotărît recent de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., examinind împreună cu reprezentanții comitetului județean o serie de variante și soluții de îmbunătățire a actualei rețele de diguri în vederea realizării unui sistem unitar de lucrări hidrotehnice, eficiente in orice condiții.Secretarul general al partidului și-a exprimat convingerea că organizația de partid a județului Alba, toți cetățenii vor dovedi prin fapte capacitatea lor de a depăși situația creată de inundații, că își vor aduce o contribuție tot mai mare la recuperarea pierderilor, intens;fi- cînd activitatea în agricultură și industrie, sporindu-și realizările, punînd la dispoziția țării cantități suplimentare de mașini, utilaje și alte produse necesare

în cursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat pe larg de tovarășii Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Richard Winter, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prjm-secretar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R., despre evoluția situației in ultima săptămînă, ca și despre stadiul actual al acțiunilor desfășurate pe plan județean și local pentru lichidarea efectelor inundațiilor.Deși mai scurte ca durată de- cît în 1970, ploile torențiale și viiturile de Ia Începutul acestui iulie au avut consecințe mult mal distrugătoare, inundînd total sau parțial 5 orașe și 28 de localități rurale. Au fost, de asemenea acoperite de ape un număr de peste 20 de întreprinderi, dintre care 17 au fost obligate să-și întrerupă activitatea productivă, precum și 56 000 ha terenuri agricole. Au fost inundate peste 3 000 de locuințe, unități sanitare, școli și grădinițe și au fost distruse peste 200 000 mp de străzi și poduri.Acționlnd in spiritul prevederilor Decretului prezidențial cu privire la instituirea stării de necesitate, mobilizați de hotărî- rile Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., de exemplul secretarului general al partidului, aflat permanent In zonele cele mai afectate de inundații, oamenii

țară, veniți aici să ajute colectivele în eforturile pentru reintrarea activității în ritm normal. Un exemplu de devotament in această acțiune îl dau și militarii forțelor armate și ai unităților Ministerului de Interne prezenți în număr mare In întreprinderile orașelor unde lucrează cot la cot cu muncitorii.în orele grele ale înfruntării cu apele, în numeroase localități s-au Înregistrat adevărate acte de eroism civic. De pildă, trei tineri medieșeni au îmbrăcat, pentru prima oară în viață, costume de scafandru, su- dînd sub apele învolburate ale Tîrnavei o conductă de gaz metan distrusă ce alimenta cu combustibil fabrica Vitrometan, sal- vînd astfel de la distrugere cuptoarele ce riscau să se răcească.Munca organizată și plină de energie desfășurată în unitățile municipiului Mediaș a început să-și arate roadele. Secretarului general al partidului i se raportează că încă în cursul du- pă-amiezii un număr însemnat de secții și sectoare de la întreprinderile Emailul Roșu, Auto- mecanica, Gaz metan, Uzina mecanică sînt pregătite să reia producția. Oamenii muncii medieșeni s-au angajat ca, pînă la sfîrșitul acestei luni, să realizeze o producție în valoare de 86 milioane lei, recuperind astfel o parte din pagubele înregistrate.în întreprinderile vizitate, ca și în cartierele greu afectate de

In mijlocul locuitorilor din Rupea,

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
adresat Excelentei Sale, domnului avocat NGUYEN HUU THO, pre
ședintele Prezidiului Comitetului Central al Frontului National de 
Eliberare din Republica Vietnamului de Sud, președintele Consiliului 
Consultativ al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, următoarea telegramă :Cea de-a 65-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere Îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al guvernului și poporului român, precum și al meu personal, cele mai sincere și călduroase felicitări.Doresc, totodată, să vă urez multă sănătate, noi și numeroase succese in importanta dumneavoastră activitate dedicată reconstrucției și dezvoltării democratice a țării, înfăptuirii Înaltelor aspirații de progres și prosperitate ale poporului din Vietnamul de sud.Fie ca relațiile de strînsă prietenie și solidaritate statornicite Intre popoarele noastre să cunoască, In noile condiții create, o amplă și puternică dezvoltare, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii și colaborării în lume.

progresului în ritm susținut al economiei naționale.
Mediaș : Puternică și fer
mă mobilizare pentru li
chidarea grabnică a ur

mărilor calamitățilorLa aproape o săptămlnă de la devastatoarele inundații care s-au abătut și asupra județului Sibiu, orașul Mediaș, pe care apele Tîrnavei Mari l-au acoperit în unele din punctele sale nevralgice, trăiește clipe de puternică și fermă mobilizare pentru lichidarea grabnică a urmărilor calamității, pentru reintrarea întregii vieți economice și sociale pe făgașul ei normal.Prezența, in cursul zilei de miercuri, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în mijlocul locuitorilor Mediașului, atît de greu încercat de stihiile naturii, a constituit pentru toți cetățenii săi — români, maghiari, germani — uniți într-o singură voință, o dovadă grăitoare a grijii și a- tenției permanente a conducerii partidului și statului pentru soluționarea problemelor complexe create de inundații, constituind, în același timp, o puternică încurajare, un îndemn de a munci cu toată energia, in mod organizat, pentru înlăturarea operativă a consecințelor inundațiilor, pentru compensarea pagubelor provocate.

muncii din județul Sibiu au desfășurat o muncă titanică pentru salvarea bunurilor din calea apelor, pentru lichidarea urmărilor calamităților. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat, în acest cadru, că din cele 56 000 ha inundate aproape 41 000 ha au fost scoase de sub ape, în prezent lucrîndu-se cu toate forțele la salvarea recoltelor. Se depun eforturi intense pentru repararea și consolidarea digurilor, pentru repunerea In funcțiune a căilor ferate și a podurilor avariate. S-a putut astfel restabili circulația pe toate căile ferate și șoselele afectate.Apreciind eforturile depuse, rezultatele obținute în greaua Încleștare a oamenilor cu natura dezlănțuită, secretarul general al partidului, a constatat, totodată, cu satisfacție că în întreprinderile o- rașului Mediaș — Tîrnava, Au- tomecanica, Emailul Roșu —, ca și în celelalte unități economice, colectivele de oameni ai muncii lucrează în schimburi prelungite pentru curățirea halelor și a mașinilor de mîlul adus de ape, pentru restabilirea fluxurilor tehnologice, pentru reluarea activității în toate sectoarele la parametrii normali.Un adevărat exemplu de solidaritate muncitorească îl constituie prezența pe acest front al muncii patriotice a numeroși tehnicieni și specialiști de la numeroase întreprinderi din

ape, locuitorii orașului au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu o primire călduroasă. Vizita secretarului general, cuvintele sale de îmbărbătare, indicațiile date au constituit pentru toți cetățenii municipiului o nouă îmbărbătare, un îndemn la noi acțiuni.Convingătoare în acest sens sînt eforturile de la întreprinderea Tîrnava, unde sute de femei, avînd și sprijinul militarilor, lucrează cu abnegație la curățirea războaielor, la recon- diționarea materiilor prime și a materialelor. Există în acest fel toate șansele ca la 1 august producția să fie reluată. Tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită colectivul întreprinderii, urîndu-i succes în această muncă. Totodată, secretarul general al partidului recomandă conducerii unității să organizeze munca în așa fel încît femeile să nu mai lucreze în schimburi prelungite, ci numai 8 ore, pentru a se putea ocupa și de familiile lor.Pe digul din fața întreprinderii, tovarășul Nicolae Ceaușescu analizează apoi situația existentă, recomandînd măsuri de înălțare și consolidare a acestuia, pentru a se evita repetarea u- nor asemenea calamități.La Automecanica, tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că primele sectoare vor fi puse în funcție pînă simbătă, ceea ce va permite colectivului de aici să recupereze, in baza unul grafic, pagubele suferite. Pînă

la sfîrșitul acestui an — se angajează directorul întreprinderii — vom da o importantă producție suplimentară. Secretarul general al partidului recomandă aici să se continue munca de evacuare a apel provenite din infiltrații. în ce privește protejarea producției finite, tovarășul Nicolae Ceaușescu cere să se construiască o platformă pe un teren apropiat mult mai ridicat, în vederea depozitării acesteia.Abordind problema reluării activității, tovarășul Nicolae Ceaușescu dă indicații privind organizarea fluxurilor în actualele condiții, astfel ca stagnările să fie reduse cit mai mult posibil.Ultima unitate vizitată a fost Emailul Roșu, unde apele au provocat, de asemenea, pagube însemnate, uzina fiind inundată în întregime. Aici, ca și în celelalte unități, se lucrează intens, la efortul general adueîn- du-și contribuția zeci de specialiști din București, Brașov, Sibiu, precum și numeroși militari. Tovarășul Nicolae Ceaușescu are și aici cuvinte de îmbărbătare, arătînd că se impune restabilirea cît mai rapidă a situației, reintrarea activității în făgașul normal. Arătînd că în județul Sibiu există forțe care au demonstrat că sînt capabile să depășească cit mai repede momentele grele cu oare sînt confruntate, secretarul general al partidului și-a exprimat convingerea că întreprinderile din județ vor recupera pierderile și vor da economiei naționale producții suplimentare.Vizitînd unele sectoare, secretarul general se oprește în fața unei prese realizate de specialiștii uzinei, recomandînd ca acest utilaj să se producă în cantități mai mari pentru a fi livrat și altor unități. Totodată, gazdele arată că indicațiile de a se folosi eficient suprafețele de producție au fost riguros îndeplinite, astăzi existînd aici 10 km de conveioare — exemplu de utilizare pe verticală a spațiilor, cu consecințe pozitiva asupra accelerării fluxului tehnologic.Apreciind acțiunea de asimilare a unor piese componente la cuptoarele de aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să se respecte riguros procesele tehnologice pentru a se da o producție de calitate superioară. 
Discuție cu cadre de 
conducere ale Comitetu* 
lui județean Sibiu al 

P.C.R.De la Mediaș, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a îndreptat spre orașul Sibiu.Miercuri seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut o discuție cu cadre de conducere ale Comitetului județean Sibiu al P.C.R. și ale Consiliului popular județean Sibiu. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat rezultatele bune obținute de Comitetul județean de partid, de Consiliul popular județean, în combaterea efectelor inundațiilor, în realizarea planului de producție, în strîngerea recoltei, în efectuarea lucrărilor agricole, insistind să se depună, în continuare, eforturi pentru punerea cît mai grabnică în funcțiune a unităților economice care au avut de suferit de pe urma inundațiilor, pentru strîngerea la timp a recoltelor.Secretarul general al partidului a apreciat că în județ există posibilități să fie majorat exportul, ca unitățile economice să contribuie mai substanțial la reducerea importurilor. în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu a trasat Comitetului județean de partid sarcina de a discuta cu conducerile și colectivele fiecărei unități economice din județ problemele îndeplinirii și depășirii angajamentelor privind exporturile, ca și ale realizării de produse care să ducă la reducerea importurilor.Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a exprimat convingerea că oamenii muncii din județul Sibiu vor îndeplini toate aceste sarcini puse în fața lor de conducerea de partid, urîndu-le succes deplin în realizarea planurilor și obiectivelor stabilite.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea lut MOHAMMAD REZA 
PAHLAVI următoarea telegramă :Viu impresionat de știrea privind Inundațiile care au făcut ravagii în România, țin să adresez Excelenței Voastre expresia profundei mele simpatii, ca și urările mele cele mai sincere de restabilire a situației și de bunăstare pentru sinistrații acestei catastrofe.Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea Înaltei și a- micalei mele considerațiuni.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii 
Costa Rica, DANIEL ODUBER, următoarea telegramă :Aflînd despre gravele inundații care s-au abătut asupra țării dumneavoastră, imi permit să adresez Excelenței Voastre, in acest moment greu, sentimentele mele de solidaritate față de poporul și guvernul român.

Primul ministru al guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, a primit din partea primului ministru al 
Japoniei, TAKEO MIKI, următoarea telegramă :Am fost deosebit de afectat să aflu despre grelele pierderi pricinuite de recentele inundații din țara dumneavoastră. în numele guvernului și poporului japonez, exprim sincera mea compasiune Excelenței Voastre, precum și persoanelor care au suferit de pe urma calamităților.

Ministrul afacerilor externeal Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Repu
blicii Democratice Somalia, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări.(Agerpres)

Primul ministru al Republicii Franceze, 
Jacques Chirac, va face o vizită oficială

In Republica Socialistă RomâniaLa invitația primului ministru al guvernului român, Manea Mănescu, primul ministru al Republicii Franceze, Jacques Chi rac, Împreună cu soția, va face o vizită oficială în Republica Socialistă România, In perioada 24—28 iulie 1975.
Vizita primului ministru al statului 

Trinidad-Toba goîn continuarea vizitei oficiale de prietenie pe care o întreprinde în țara noastră primul-mi- nistru al statului Trinidad- Tobago, Eustace Williams, a fost, miercuri, oaspetele județului Prahova.împreună cu primul-ministru al guvernului, tovarășul Manea Mănescu, au fost vizitate Combinatul petrochimic de la Brazi, întreprinderea de utilaj petrolier „1 Mai", Institutul de petrol și gaze și cel de proiectări rafinării din Ploiești.Pe parcursul vizitei, discuțiile purtate, convorbirile de lucru cu conducătorii unităților vizitate, precum și examinarea unor posibilități de cooperare au oferit oaspetelui și personalităților care îl însoțesc prilejul de a remarca potențialul acestor importante sectoare productive ale economiei noastre naționale, po

sibilitățile de lărgire a cooperării în acest domeniu.Primul ministru al statului Trinidad-Tobago s-a interesat îndeaproape de modul de organizare și exploatare a instalațiilor petrochimice și de foraj, a făcut aprecieri elogioase la adresa colectivelor de muncă de aici, le-a adresat felicitări pentru realizările obținute în valorificarea superioară a țițeiului, fabricarea instalațiilor și a agregatelor aferente forajului sondelor de mare adîncime, pentru competența în pregătirea cadrelor de specialitate și folosirea lor în producție, și le-a urat noi succese în activitatea de viitor.în cursul după-amiezii, oaspetele, însoțit de Ion Șt. Ion, secretar general al guvernului, de alte persoane oficiale a ajuns la Brașov.
(Agerpres)

SCURTE ȘTIRI SPORTIVE
• ÎN CEA DE A trei* zi a

competiției feminine de volei 
„Trofeul Tomis", care se desfă
șoară Ia Constanța, echipa 
României a întrecut cu scorul 
de 3—0 (15—4, 15—4, 15—9) for
mația R. D. Germane și conduce 
tn clasament cu 6 puncte. Alte 
rezultate: Cehoslovacla-Iugo-
slavia 3—0 ; Ungaria-România 
(tineret) 3—0.

• ETAPA A 12-a a Turului 
ciclist al Franței, Tarbes-Albi 
(242 km), a revenit olandezului 
Gerrie Kneteman In 7h 17’25”. 
în clasamentul general conduce 
belgianul Eddie Merckx, urmat 
de francezul Thevenet la 1’31” 
și olandezul Zoetemelk la 3’53”.

• A ÎNCEPUT cea de-a 15-a 
ediție a tradiționalului turneu 
internațional de șah de la 
Amsterdam, unul dintre cele 
mai importante ale anului. In 
runda inaugurală, marele maes
tru român Florin Gheorghiu 
(cu piesele negre) a remizat cu 
olandezul Genna Sosonko. Ace
lași rezultat a fost consemnat și 
în partidele Liubojevici (Iugo
slavia) — Hemann (Danemar
ca), Smejkal (Cehoslovacia) — 
Huebner (R.F. Germania), Bo
ehm (Olanda) — Razuvaev 
(U.R.S.S.), Ree (Olanda) —

Timman (Olanda) șl Jansa 
(Cehoslovacia) — Szabo (Un
garia). Serghel Makar i ce v 
(U.R.S.S.) a cîștlgat partida sus
ținută cu Wolfgang Uhlmann 
(R.D. Germană).

• UNIUNEA europeană de 
fotbal (U.E.F.A.) a anunțat că 
în urma acordurilor survenite 
intre unele echipe interesate a 
fost schimbată ordinea desfă
șurării citorva intllniri din pri
mul tur al „Cupei Cupelor".

Reprezentanta României în a- 
ceastă competiție (învingătoare* 
jocului dintre echipele Rapid 
București și Universitatea Cra
iova) va întîlnl în primul meci 
formația belgiană Royal An- 
derlecht Bruxelles pe teren pro
priu și nu in deplasare cum se 
stabilise prin tragere la sorți.

• SELECȚIONATA de hochei 
pe gheață a României, care În
treprinde un turneu de pregăti
re în R.F. Germania, a întîlnit 
în primul meci la Oberstdorf 
cunoscuta formație E.V. Fussen. 
Hocheiștii români au terminat 
învingători cu scorul de 9—6 
(3—2, 3—1, 3—3). Antal, care a 
fost unul dintre cei mai buni 
jucători români, a marcat trei 
puncte.

PRIMIRETovarășul Ion Pățan, vice* prim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. a primit, miercuri la a- miază. delegația economică portugheză, condusă de Jose Vito- rino Cardoso da Silva, subsecretar în Administrația Industrială și Meșteșugărească.A fost de față ambasadorul Portugaliei la București, Antonio Novais Machado.în timpul convorbirii car» a avut loc cu acest prilej, au fost abordate aspecte ale dezvoltării In continuare a colaborării și cooperării economice și tehnice dintre România și Portugalia, în vederea îndeplinirii prevederilor acordurilor semnate de președinții Nicolae Ceaușescu și Francisco da Costa Gomes.
PLECAREMiercuri după-amlază a părăsit Capitala Anton Benya, președintele Consiliului Național al Austriei, conducătorul delegației parlamentare austriece care se află în vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Oto- peni, oaspetele a fost salutat de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.A fost prezent dr. Werner Sautter, ambasadorul Austriei la București.

★în cursul dimineții de miercuri, parlamentarii austrieci au vizitat întreprinderea de mașini grele, Institutul politehnic șl cartiere din Capitală. în zilele următoare, membrii delegației vor face o călătorie în județele Brașov și Constanța.
ADUNARE FESTIVĂ’La clubul întreprinderii „Flacăra Roșie" din Capitală a avut loc, miercuri după-amiază, o a- dunare festivă consacrată celei de-a 54-a aniversări a victoriei Revoluției populare mongole.La adunare au participat activiști de partid, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, numeroși oameni al muncii din întreprindere.Au fost prezenți Glambyn Niamma, ambasadorul R. P. Mongole la București, și membri ai ambasadei.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de Mihail Ștefănescu, secretar al Comitetului de partid al sectorului 4.Vorbind despre semnificația evenimentului, Ion Voinescu, secretarul Comitetului de partid al întreprinderii „Flacăra Roșie", a subliniat că, dobîndind puterea politică în urmă cu 54 de ani, poporul mongol, sub conducerea partidului său revoluționar, a înfăptuit profunde transformări sociale și economice, a repurtat succese remarcabile în dezvoltarea țării, în realizarea programului de făurire a bazei tehnico-materiale a socialismului.între Partidul Comunist Român și Partidul Popular Revoluționar Mongol, între Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă s-au statornicit relații de prietenie și colaborare frățească, relații ce se extind și se dezvoltă continuu, în interesul reciproc, al cauzei socialismului și păcii. Subliniind faptul că întilnirils româno-mongole la diferite niveluri și-au adus o contribuție de mare importanță în întărirea legăturilor pe multiple planuri, între cele două țări, vorbitorul a urat, în numele colectivului întreprinderii, oamenilor muncii din țara prietenă noi succese în opera de edificare a socialismului în patria lor.în cuvîntul său, ambasadorul Giambyn Niamma a trecut in revistă importantele realizări obținute de poporul mongol de la victoria Revoluției populare în toate domeniile de activitate.Amintind faptul că de curînd am sărbătorit împlinirea a 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între România și Mongolia, vorbitorul a evidențiat cursul ascendent al relațiilor de prietenie frățească statornicite între cele două țări și popoare.Vizita de prietenie efectuată în R.P. Mongolă In anul 1971 de delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, convorbirile care au avut loc, au adus un aport deosebit în dezvoltarea relațiilor de prietenie româno- mongole — a subliniat vorbitorul — și sîntem convinși că ele se vor adinei în continuare pe baza principiilor marxism-leni- nismulul și internaționalismului socialist.în încheiere ambasadorul Republicii Populare Mongole a transmis felicitări colectivelor de muncă din industria Capitalei pentru îndeplinirea planului cincinalului în patru ani și jumătate și a urat oamenilor muncii din țara noastră noi și însemnate succese în traducerea în viață a sarcinilor trasate de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român.

Buletin meteorologicîn cursul zilei de miercuri vremea a fost frumoasă in Oltenia, Banat, Crișana și Maramureș, unde cerul a fost mai mult senin și nu au fost semnalate ploi. în Transilvania, Muntenia, Moldova și Dobrogea vremea și-a menținut caracterul de instabilitate și au căzut ploi mai ales sub formă de averse, cu caracter local. Cantitățile de apă au oscilat între 1—10 1 pe mp în 12 ore, cu excepția Bucu- reștiului, unde au căzut 40 1 pe mp și a Constanței unde s-au înregistrat 30 1 pe mp.în următoarele 24 de ore vremea va fi în general frumoasă, în majoritatea regiunilor țării. Rămine însă posibilitatea apariției unor averse izolate de ploaie, mai ales după-amiază, în Moldova, Dobrogea și Bărăgan, în Carpații Orientali și de Curbură. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18—24 grade în nordul Moldovei, Maramureș, în nordul Transilvaniei și între 24—31 grade în celelalte regiuni.
★în cursul zilei de 9 iulie, cursurile de apă au fost în șcă*.

dere, cu excepția Mureșului inferior, de la Nădlac la frontieră și a Ialomiței, de la Slobozia la vărsare. Pe Mureș, apele au scăzut, de la Arad în amonte, menținindu-se peste cotele de inundație la Branișca — cu 53 cm, Săvirșin — cu 123 cm. Radna — cu 175 cm, Arad —cu 256 cm și Periam — cu 259 cm. Pe Ialomița, nivelul depășește cota de inundație la Slobozia cu 75 cm. Oltul este în scădere pe tot cursul, cu excepția zonei Feldi- oara, unde depășește cotele de inundație cu 28 cm, Hoghiz cu 19 cm și Făgăraș cu 51 cm.Pe Dunăre, nivelul apelor a continuat să crească depășind cotele de inundație la Corabia cu 39 cm, la Turnu Măgurele cu 11, Zimnicea cu 56, Giurgiu cu 8, Oltenița cu 21 și Hîrșova cu 73 cm.Culminația viiturii în zona de intrare în țara noastră se va produce cu un decalaj de 2—3 zile față de prognoza anterioară, datorită situației hidrologice pe afluenții din amonte.
lAgerpres)

De la Ministerul Transporturiloi 
și TelecomunicațiilorDupă cum sîntem informați de Dispeceratul central al Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, în cursul zilei de miercuri, 9 iulie, a fost redată circulației și linia ferată Războieni — Tîrgu-Mureș. Ca urmare a activității intense ce se desfășoară în toate zonele calamitate pentru refacerea căilor de comunicații, pină acum au fost repuse în exploatare 29 de linii principale. Temporar au mai rămas închise liniile ferate Golești — Cîmpulung Muscel, Archita — Daneș, Blaj — Praid, Buzău — Pătîrlagele — Neho- iași, Cîmpul Surduc — Zam, Radna — Timișoara Est, Ilia — Lugoj, Șeitin — Nădlac și legătura dintre orașul și portul Oltenița.Mai sînt, de asemenea, închise din cauza inundațiilor patru drumuri naționale — Urziceni — Slobozia, Grivița — Slobozia, Milova — Arad și Slobozia — Țăndărei, precum și șoselele Cimpeni — Turda, Tîrgoviște — Cimpulung Muscel, Drăgășani — Pitești, Turda — Luduș, Blaj — Copșa Mică, Nehoiași — întor- sura Buzăului și Rupea — Sighișoara, pe care continuă lucrările de refacere.

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).

JOI, 10 IULIE 1975

ZIUA CEA MAI LUNGA i Lu
ceafărul (orele S; 12,30; 18; 19,30).-

PAVLINKA : Central (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

STRĂLUCIREA SOARELUI : 
Sala Palatului (orele 17,15: 20.15), 
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 î 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 SĂLBĂTICII t 
Lumina (orele 9; 12,30; 16; 19,15).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMA : Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Favorit (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18; 20). Gră
dina Festival (ora 20), Stadionul 
Steaua (ora 20,20).

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 : 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18; 
20 — program pentru copii, ora 
9 45).

BLOCADA : Lira (orele 15; 19).
JOCUL DE CÂRTI : 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 
20,15).

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 IN ALASKA t Giuleștl (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

CĂLĂTORIA: Buzeșt! (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). Gră
dina Buzești (ora 20,15).

ULTIMA ZĂPADA DX PRIMA*

VARĂ : Bucegl (orele 16; 18). Gră
dina Bucegl (ora 20,15).

ZBOR PESTE LIVEZI : Flacăra 
(orele 15.30: 18: 20,15).

HYPERION : Cotrocenl (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), Tomis 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15),
Grădina Tomis (ora 20,15).

PIRAȚII DIN PACIFIC — INSU
LA COMORILOR : crîngași (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 J Flo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20,15),
Popular (orele 15,30; 18; 20,15),

OCHII SHIVANEI : Moșilor (0- 
rele 15,30; 19), 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 (orei* 
1«1 18).

COMEDIE FANTASTICĂ î Pro
gresul (orele 16; 18; 20).

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

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

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

UN MILION PENTRU JAKE S 
Vitan (ora 20,30).

FUGARUL : Grădina Lira (ora 
20,15).

PROGRAMUL 1
17,30 Telex. 17,35 Din lumea 

plantelor și animalelor. 18,00 Mu
zica. 18,15 Enciclopedie pentru ti
neret. 18,50 Universitatea TV. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,15 
Concert susținut de Corul și Or
chestra simfonică ale Radiotelevi- 
ziunii. Dirijor Iosif Conta. Dirijo
rul corului Aurel Grigoraș. 21,30 
Cadran economic mondial. 21,45 
Selecțiunl din baletul „Giselle”. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2
20,15 Drumuri pe cinci continen

te. 21,05 Telex. 21,10 Film artistic: 
„Viața începe mîine”,



BUN VENIT ÎN ROMÂNIA
CANCELARULUI FEDERAL AL 

REPUBLICII AUSTRIA, 
dr. BRUNO KREISKY!Astăzi sosește în Capitală cancelarul federal al Republicii Austria, dr. Bruno Kreisky, care, la invitația primului ministru al guvernului român, Manea Mănes- cu, întreprinde o vizită oficială în țara noastră.Bruno Kreisky s-a născut la 22 ianuarie 1911, la Viena. A urmat studii de drept și economie națională la universitățile din Viena și Stockholm, obținînd titlul de doctor în științe juridice.In anul 1934 — după o lungă activitate în mișcarea tineretului socialist — Bruno Kreisky devine membru al Partidului Socialist Democrat. După interzicerea acestui partid, în același an, de către regimul totalitar, el continuă să lupte în ilegalitate. Ca activist al „Tineretului socialist revoluționar' este arestat și condamnat, în 1936, la un an și jumătate închisoare.După anexarea Austriei de către Germania nazistă, în 1938, este arestat de Gestapo. Reușește însă să evadeze, stabilin- du-se pînă la sfîrșitul războiului în Suedia, unde, ca emigrant politic, își continuă studiile de economie națională, fiind, totodată, corespondent al unor ziare vest-europene.Reîntors în patrie, în 1945, intră în diplomație ; în perioada 1946—1950, ocupă postul de secretar la Legația Austriei din Stockholm. în 1951 i se încredințează funcția de director adjunct al Cabinetului președinției Consiliului de Miniștri. Din 1953 pînă în 1959 deține postul de secretar de stat la Ministerul de Externe, făcînd parte din delegația austriacă care a participat la tratativele în vederea înche

Peisaj vienez ~ tradiție 
și înnoireCălătoria pe calea aerului la Viena nu prezintă numai a- vantajul vitezei, ci și pe acela al unei prime priveliști de ansamblu asupra orașului. Cunoștința cu capitala austriacă are loc încă in timp ce avionul începe să coboare spre aeroport. De la cele cîteva sute de metri înălțime ale lungii bucle de aterizare, treci in revistă citeva din eiementele distinctive ale vechii Vindobone : mai întii panglica argintie a Dunării tra- versînd orașul, apoi culmile verzi și domoale ale Pădurii Vieneze și splendidul palat baroc Schonbrunn, in sfîrșit, turlele moderne, sclipind in soare, ale marii rafinării din suburbia Schwechat, in imediata apropiere a aeroportului. Orașul iți dezvăluie deci de la bun început trei aspecte esențiale. Dunărea „albastră" și Pădurea Vieneză răsunind încă, cel puțin seara, în Grinzing, de cîntece, sînt elementele cadrului său natural specific și inconfundabil; Schon- brunnul, care nu se poate vedea de nicăieri mai „total", de- cit din fotoliul acesta de avion, este unul din simbolurile trecutului istoric și cultural al a- cestui popor; iar rafinăria și aeroportul de la Schwechat întruchipează Viena nouă, modernă, industrială și trepidantă. Pătrunzînd în oraș, parcurgind în voie străzile nucleului său istoric, în perimetrul dintre Dunăre și arcul plin de clădiri reprezentative al Ringului, în mijlocul căruia se înalță conul gotic aspirind spre infinit al Catedralei St. Stephan, îți dai seama că vechea metropolă nu a putut rămine în afara timpului. Desigur, catedralele vieneze se află în aceleași locuri în care au fost clădite cu secole în urmă de maeștrii goticului și barocului. Imensele sale palate — Hof- burgul, Schonbrunnui, Belvedere, Ballhausul — continuă să incinte privirile. Destinația lor este însă alta. Fostele reședințe imperiale și princiare, ducaie și arhiducale adăpostesc azi, in marea lor majoritate, muzee, instituții șj manifestări culturale, congrese și conferințe internaționale. Ballhausul însuși și-a păstrat calitatea de sediu al guvernului pe care o avea și pe vremea lui Metternich, dar aici se practică astăzi o altă politică. Renumitele cafenele vieneze oferă aceleași produse de calitate, dar nu mai sînt nici pe departe locul de intîlnire și discuție aproape sacrosanct de la sfîrșitul secolului trecut, unde se întemeiau curente literare și unde unii își stabileau chiar domiciliul. Nici măcar faimoasa „Sacher" nu mai păstrează de- cît vagi urme ale atmosferei de- la răspîntia celor două veacuri. Și aceasta nu pentru că vienezii s-ar fi dezis de tradițiile lor. Dimpotrivă, austriecii în genere și vienezii în speță țin mult, și pe bună dreptate, la obiceiurile și tradițiile care fac parte integrantă din ființa lor și care sint mult mai greu de clintit decit aiurea. Ca și odinioară, un dirijor și muzician, Karajan, este cel mai cunoscut și popular austriac în viață. Grinzingul și Pra- terui, privilegiul neatins al Heu- rigerului, costumul popular, jo- delnul și mobilierul tirolez, opereta și valsul, înalta cultură teatrală și muzicală a Burg- theaterului, Operei de stat și Filarmonicii din Viena sînt dovezi clare în acest sens. Dispariția vechii cafenele vieneze nu poate fi decît consecința ritmului trepidant al epocii moderne. în care „cultura de cafenea" nu-și mai 

ierii tratatului de stat (1955). în 1956 este ales membru al parlamentului, iar in iulie 1959 este numit ministru federal pentru afacerile externe, post pe care îl ocupă pînă în 1966. La congresul din 1967 al Partidului Socialist Austriac este ales pre

ședinte al acestui partid, iar în 1970 devine cancelar federal.Dr. Bruno Kreisky a mai vizitat țara noastră in 1964, ca ministru al afacerilor externe al Austriei.Este vicepreședinte al „Fundației Theodor Korner pentru promovarea științei și artei" și al „Institutului pentru Studii Superioare și Cercetare Științifică". Bruno Kreisky este autorul unor lucrări politice, între care „Premisele coexistenței" și „Neutralitatea austriacă".

găsește locul. Oamenii nu mai au, pur și simplu, timpul pentru discuțiile prelungite de altădată. Ei vin. își sorb la repezeală „șvarțul" reconfortant și pleacă la treburile urgente ca- re-i așteaptă. Vremurile se schimbă și, odată cu ele, se schimbă, de asemenea, firea do- moală și bonomă, cumpănită și măsurată a oamenilor.Viena însăși se schimbă, poate fără să observe prea bine. Nelipsite în vechiul peisaj vienez, trăsurile au dispărut și ele de mult. Regele circulației este acum automobilul, dar va ceda și el tronul, în curînd, metroului. Nu mai departe decît în Piața Catedralei, în centrul geografic și istoric al orașului, circulația este îngăduită numai pietonilor, pe porțiuni strimte de trotuar. Restul spațiului dintre zidurile caselor șl cele ale domului aparține acum constructorilor, care clădesc aici una din stațiile viitorului metrou vienez. Iar în stingă Dunării, pe o zonă de 17 hectare înspre turnul de televiziune, se disting chiar de la mare distanță scheletele din beton armat, din 

în centrul Vieneicare unele au atins deja cota finală de 100 de metri, ale clădirilor centrului O.N.U. de la Viena.Este vorba de un întreg complex format din șase blocuri turn cu baza în formă de Y și cu fațade concave — asemănătoare Intercontinentalului bucu- reștean — și dintr-o mare clădire circulară adăpostind 11 săli de conferință. La terminarea lucrărilor, în 1978, complexul va fi inmînat pentru o taxă simbolică de un șiling pe an celor două importante organisme ale O.N.U., O.N.U.D.I. și A.I.E.A., care-și au sediul la Viena. Ele dispun și acum de localuri reprezentative, dar vechi si deci mai puțin funcționale. în Floridsdorf și alte cartiere periferice, unde mai există spațiu construibil, se înalță blocuri de locuințe în stilul modern al anilor noștri, iar în a- propierea lor se extind continuu platformele industriale. în una din aceste zone industriale ale

Vizita cancelarului federal al Austriei în țara noastră are loc 
in contextul în care relațiile prietenești dintre România și Austria se află într-o continuă ascensiune, în diverse domenii de activitate.O contribuție hotărîtoare în evoluția pozitivă a relațiilor româno-austriece au avut-o contactele directe la cel mai înalt nivel. Astfel, convorbirile și înțelegerile convenite cu prilejul vizitei în Austria a președintelui Nicolae Ceaușescu, în 1970, și a fostului președinte Franz Jonas, în 1969, în România, reprezintă momente de referință ce au deschis perspective ample, concrete, evoluției ascendente a raporturilor bilaterale. Aceste întîlniri au dat expresie satisfacției comune în legătură cu rezultatele cooperării româno-austriece pe plan politic, tehnico-științific și cultural, precum și dorinței ca, pe baza condițiilor favorabile existente în prezent, să fie puse în evidență și fructificate noi posibilități și domenii de dezvoltare a cooperării, în interesul ambelor popoare. Intensificarea relațiilor economice bilaterale, în cadrul cărora volumul schimburilor comerciale a cunoscut, în ultimii ani, o creștere accelerată, a făcut ca Austria să devină unul din principalii parteneri comerciali ai României.Opinia publică din țara noastră, interesată in evoluția favorabilă a relațiilor româno-austriece, urează cancelarului federal al Republicii Austria, dr. Bruno Kreisky, bun sosit în România, exprimîndu-și convingerea că vizita sa slujește prieteniei și colaborării dintre țările și popoarele noastre, cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

capitalei austriece am avut prilejul să vizităm întreprinderea de lanțuri industriale de precizie a firmei „Franz Kohmaier". Aici domnul Kohmaier însuși ne-a vorbit cu multă satisfacție despre dezvoltarea relațiilor firmei sale cu întreprinderi din țara noastră, comunicîndu-ne că se află în negocieri avansate pentru constituirea unei societăți mixte cu România. Satisfacția față de stadiul relațiilor româno-austriece și interesul pentru lărgirea și intensificarea lor continuă pe multiple planuri, ne-au fost împărtășite. de altfel, pe tot parcursul vizitei în Austria, în discuțiile pe care le-am purtat cu factorii de răspundere politică șî economică ai acestei țări dunărene. iena se schimbă — și se schimbă în bine. La atributul de citadelă culturală de talie europeană, ea își adaugă tot mai pregnant pe cel de mare centru economic. Importanța acordată dezvoltării economiei, cu deosebire în contextul dificultăților existente actualmente în această privință pe plan mondial, este firească. Pro

blemele economice dețin astăzi pretutindeni întîietatea și Viena nu-și poate permite luxul de a se abate de la această regulă. O demonstrează programul Partidului Socialist Austriac, aflat de cinci ani la putere, ale cărui priorități sint fixate cu claritate în domeniul economic, o ilustrează preocuparea guvernului cancelarului Kreisky în vederea promovării unei largi cooperări internaționale, aptă să diminueze efectele crizei economice mondiale, o atestă, în fine, și faptul că una din cele mai masive și impozante construcții ale Vienei, fostul sediu al ministerului de război din timpul Hab- sburgilor, adăpostește azi Ministerul federal al economiei. Schimbarea destinației acestei clădiri de pe Stubenring este plină de tile și semnificații pentru opțiunile prezente ale Austriei.
BAZIL ȘTEFAN

de peste hotare
Universitatea Muncii din Charleroi-Belgia

Acordarea primei burse
„Președintele 

Nicolae Ceaușescu*1
Consiliul Universității Muncii din orașul belgian Charleroi a acordat studentului Pierre de Langne prima bursă „Președintele Nicolae Ceaușescu", instituită pe baza premiului decernat în 1974 șefului statului român de Fundația „Guvernator Emile Cornez".După cum este cunoscut, președintele Republicii Socialiste România a donat prestigioasei instituții belgie

Necesitatea statornicirii pe baze noi 
a relațiilor dintre state

Intervenția șefului delegației României 
la sesiunea ECOSOCCea de-a 59-a sesiune a Consiliului Economic șl Social al O.N.U. (ECOSOC), care își continuă lucrările la Palatul Națiunilor din Geneva, este consacrată, în cadrul ședințelor plenare, dezbaterii generale asupra problemelor economice și sociale internaționale.în discursurile lor, reprezentanții diferitelor state, ca și șefii unor organisme din sistemul O.N.U. se concentrează îndeosebi asupra evaluării modului de înfăptuire a obiectivelor celui de-al doilea Deceniu al dezvoltării (1971—1980), stabilirii măsurilor ce se impun în lumina declarației și programului de acțiune pentru o nouă ordine economică internațională, pregătirilor pentru cea de-a Vil-a sesiune extraordinară a Adunării Generale a O.N.U., ce va fi consacrată problemelor dezvoltării și cooperării economice internaționale.în intervenția sa, șeful delegației României, Mircea Petrescu, a evocat gravele probleme economice cu care este confruntată viața internațională, subliniind necesitatea imperioasă de eliminare a subdezvoltării, de a se găsi soluții urgente problemelor materiilor prime și energiei, penuriei de produse a- limentare, reformei sistemului monetar internațional, problemelor privind protecția mediului etc. în concepția României — a spus vorbitorul — soluționarea problemelor complexe ce preocupă astăzi omenirea reclamă statornicirea pe baze noi, de egalitate deplină in drepturi și echitate, a relațiilor dintre state, crearea unei lumi mai bune și mai drepte, pe baza dialogului și a cooperării active a tuturor țărilor.In acest cadru, a continuat el, organizațiile din familia Națiunilor Unite trebuie să-și intensifice eforturile atît în vederea promovării cooperării internaționale și armonizării acțiunii statelor, cit și în vederea îmbunătățirii propriilor lor structuri și metode de lucru.Referindu-se la rolul ECOSOC în viitor, la locul său în contextul eforturilor de instaurare a unei noi ordini economice internaționale, reprezentantul României a subliniat necesitatea reorganizării și adaptării activităților și procedurilor de lucru ale ECOSOC, fapt care ar permite comunității internaționale să facă față într-un mod mai prompt șl mai eficace situațiilor de urgență care apar în relațiile economice, să anti-

• PREȘEDINTELE COMITE
TULUI pentru reunificarea pașnică a patriei din R.P.D. Coreeană. Hon Ghi Mun, a dat publicității o declarație, în care a subliniat că principala cauză a absenței progresului, în dialogul Nord-Sud, în problema reunifi- cării pașnice a Coreei rezidă în refuzul regimului sud-coreean condus de Pak Cijan Hi de a respecta principiile independentei și neamestecului din afară prevăzute în Declarația comună a Nordului și Sudului.Hon Ghi Mun a relevat că rezolvarea cu succes a problemei reunificării pașnice a Coreei poate avea loc doar în condițiile retragerii neintirziate a tuturor trupelor străine din Coreea de sud și ale respectării de către regimul de la Seul a obligațiilor decurgînd din Declarația comună a Nordului și Sudului.

• pe scurt • pe scurt; • pe scurt •
• PREȘEDINTELE GERALD 

FORD a anunțat, miercuri, realizarea, între Casa Albă și Camera Reprezentanților, a unui compromis care va permite ridicarea parțială a embargoului instituit asupra livrărilor americane de arme destinate Turciei.
TRATATIVELE S.A.L.T.• LA GENEVA a avut loc miercuri o nouă intîlnire a delegațiilor sovietică și americană, in cadrul tratativelor privind limitarea armelor strategice ofensive, informează agenția TASS.• MIERCURI a început la Bonn prima rundă de convorbiri dintre primul ministru is- raelian, Yitzhak Rabin, aflat într-o vizită oficială în capitala vest-germană, și cancelarul Helmut Schmidt. în centrul convorbirilor se află problemele legate de relațiile dintre Israel și R.F.G., precum și cele referitoare la evoluția situației din Orientul Apropiat. 

ne de cultură valoarea bănească a premiului, în scopul recompensării unui tînăr belgian, care să devină om de știință, un bun specialist și să contribuie la progresul general al științei și tehnicii, Ia progresul general al omenirii.Cadrele de conducere ale Universității l-au prezentat, miercuri, pe laureat la Ambasada României din Bruxelles.

cipeze anumite situații dificile care ar putea surveni pe plan mondial și pentru soluționarea cărora se impun măsuri de cooperare internațională, să contribuie, în ultimă instanță, ia edificarea unei securități politice și economice reale pentru toate statele.Reprezentantul României a subliniat că, în condițiile Interdependenței crescînde din lumea de azi, marile probleme e- conomice și politice nu mai pot fi soluționate într-un cadru re- strîns, limitat doar la participarea unor țări sau a reprezentanților unor grupuri de state, ci printr-un dialog continuu și o cooperare activă în condiții de egalitate deplină în drepturi între toate statele interesate.
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• VARIOLA BATE ÎN RETRAGERE. Numărul cazurilor de 
variolă înregistrate în întreaga lume a scăzut, în acest an, în 
mod spectaculos — informează un raport dat publicității, la 
Atlanta, de Centrul național pentru controlul maladiilor, orga
nism afiliat la Organizația Mondială a Sănătății — (O.M.S.). 
Raportul arată, în acest sens, că totalul cazurilor de variolă 
semnalate în primele șase luni ale acestui an a fost cu 85 la 
sută mai mic decît în perioada corespunzătoare a anului trecut. 
Se menționează că cele mai mari progrese au fost înregistrate în 
India. Spre exemplificare, se menționează că, dacă în luna mai 
1974 în această țară existau 48 723 cazuri de variolă, în mai 1975 
au fost consemnați numai 43 de bolnavi. Au scăzut, de asemenea, 
cu 50 la sută, cazurile de variolă înregistrate în Etiopia • AL
BINE PERICULOASE ! Oamenii de știință americani studiază 
posibilitatea instalării unei așa-numlte rețele genetice pentru a 
opri înaintarea spre S.U.A., din America Latină, a unei specii 
de albine caracterizate printr-o agresivitate deosebită. Experi
mentul ar consta din încrucișarea treptată a albinelor latino- 
americane, pe măsura înaintării lor spre nord, cu o specie avînd 
trăsături obișnuite. Albinele in cauză au apărut în Brazilia în 
urmă cu circa 20 de ani, fiind rezultatul unei încrucișări acci
dentale a unei specii aduse din Africa pentru experimente cu 
cele locale. Hibrizii care au rezultat, denumiți albine africaniza- 
te, se deplasează spre nord în ritmul de aproximativ 75 km pe 
an • REGENERAREA APEI FLUVIILOR ȘI RlURILOR ? în la
boratoarele Institutului de hidrologie din Duisburg se studiază, 
în prezent, un procedeu care va permite regenerarea apei flu
viilor și rîurilor printr-un jet de aer, cu ajutorul unui sistem 
montat la elicele vapoarelor. Cercetările întreprinse au de
monstrat că în 50 de minute apa rîurilor poate reține astfel 4 
miligrame de oxigen pe litru. Acest procedeu va facilita curățirea 
apei și va determina scăderea mortalității peștilor, care este în 
general provocată de lipsa de oxigen din timpul sezonului cald.
• VULCANUL MAUNA LOA DIN INSULELE HAWAII, consi
derat cel mai mare din lume, a încetat să erupă, după o activitate 
de două zile. Nu au fost înregistrate pierderi. în cursul erupției, 
care a surprins pe experți, survenind după o pauză de 25 de ani, 
lava emisă de craterul principal al vulcanului s-a ridicat pînă la 
75 de metri • SECURITATEA SCAFANDRILOR. Gradul de 
securitate în care își desfășoară activitatea scafandrii la diferi
tele operațiuni din industria petrolieră care se amenajează pe 
platoul continental al Mării Nordului, va fi studiat de o echipă 
de inspectori guvernamentali — s-a anunțat la Londra, în urma 
accidentului în care și-au pierdut viața doi scafandri. Duminică, 
la exploatarea de la Scap Flow, din Insulele Orkney, un scafan
dru în vîrstă de 25 de ani a murit în interiorul unei conducte 
submarine cu un diametru de 90 cm, iar un altul, în vîrstă de 
20 de ani, plecat în căutarea lui, a dispărut.1 Un al treilea scafan
dru era pe punctul de a fi ,,aspirat" în conductă și a fost nevoit 
să se debaraseze rapid de echipamentul său și să se ridice la 
suprafață, unde a fost trimis într-o cameră de depresurizare. 
q ÎN CĂUTARE DE SOLUȚII... Agenția spațială americană — 
N.A.S.A. — a înființat la o serie de institute de învățămînt su
perior din S.U.A. centre de cercetare a căror activitate este 
orientală exclusiv spre găsirea de soluții pentru probleme po
tențiale. Una din agențiile respective, creată la Mansfield, pe 
lingă Universitatea statului Connecticut, oferă eventualilor bene
ficiari — și numărul lor este deosebit de mare — nu mai puțin 
de 3 milioane soluții. Pentru elaborarea lor este utilizat compu
terul universității, alimentat în esență cu date dezvoltate de 
N.A.S.A. în cadrul programului spațial. Prețul plătit pentru o 
informație variază de la 1 700 la 40 000 de dolari, dar el este 
apreciat ca redus, dacă sînt luate în considerare beneficiile po
sibile. O firmă de electronică din Boston susține, de pildă, că 
economiile pe care le realizează ca urmare a consultării agen
ției din Mansfield se ridică la 3 milioane dolari lunar.

O ZIARUL „NEUES DEUT
SCHLAND" de miercuri rela
tează că, din cauza lipsei per
sistente de precipitații în zonele 
nordice ale R.D. Germane, în
soțită de temperaturi in jurul 
a 30 de grade Celsius, recolta 
agricolă va fi, practic, sub ni
velul așteptat. In prima jumăta
te a anului 1975, în regiunile 
nordice și centrale ale R.D.G.

GREVA GENERALA IN ITALIA• MIERCURI DIMINEAȚA, o grevă generală de patru ore, declanșată la chemarea celor trei mari centrale sindicale italiene — C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. — a avut loc în transporturile rutiere, feroviare, aeriene și navale pe intreg cuprinsul Italiei. La grevă au participat aproximativ 1 200 000 lucrători din transporturi, care revendică un program de îmbunătățire a situației în această ramură de bază a economiei naționale.

Evoluția 
» situației 
din ArgentinaPreședintele recent ales al Senatului argentinian, Italo Luder, s-a pronunțat pentru „sprijinirea tuturor sectoarelor, în vederea continuării procesului de eliberare națională și de renunțare la vechile structuri". El a subliniat necesitatea continuării unei „politici externe independente, în slujba dezvoltării și a securității țării".După alegerea lui Italo Luder, Senatul a aprobat un proiect de lege cu privire la succesiunea prezidențială, în baza căruia, în cazul în care postul rămîne vacant, președintele Camerei Superioare își asumă în mod provizoriu prima magistratură a țării. In această situație, președintele Senatului urmează să convoace Congresul Național pentru a desemna definitiv pe șeful statului, care va succeda președintelui interimar și va dispune de toate prerogativele constituționale pînă la sfîrșitul mandatului fostului președinte. Noul președinte va putea fi desemnat numai dintre acele persoane care au fost alese prin vot universal, respectiv din rîndurile deputaților, senatorilor sau guvernatorilor provinciali.Desemnarea președintelui Senatului, virtual vicepreședinte al republicii, a constituit una din principalele revendicări ale mișcării sindicale, partidelor politice, forțelor armate și diferitelor organizații din Argentina.

• INTR-O DECLARAȚIE dată publicității la Buenos Aires, Comitetul Central al Partidului Comunist din Argentina apreciază că în soluționarea actualei situații politice un rol pozitiv revine partidelor democratice, forțelor armate, organizațiilor sindicale șî culturale progresiste. Declarația subliniază necesitatea unității patriotice a partidelor populare, a Confederației Generale a Muncii, Confederației Generale Industriale, organizațiilor obștești și culturale antiimperialiste șl a tuturor cercurilor democratice, civile și militare.
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nu căzut cu 70 mm mai puține 
precipitații decît media din ul
timii ani.

Miercuri s-au încheiat la Moscova convorbirile dintre L. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și Willy Brandt, președintele Partidului Social-Democrat din R.F.G., care a efectuat o vizită în Uniunea Sovietică, informează agenția TASS.La încheierea vizitei, în cadrul unei conferințe de presă, Willy Brandt a relevat că, în cadrul convorbirilor, a fost evidențiată dorința ambelor părți de a dezvolta pe multiple planuri relațiile bilaterale. Referitor la problemele internaționale a- bordate, el a precizat că un lop important a fost acordat Conferinței general-europene pentru securitate și cooperare. Etapa finală a Conferinței de la Helsinki — a subliniat vorbitorul — nu trebuie să reprezinte sfîrșitul acestor importante eforturi, ci doar începutul unor eforturi concrete ale tuturor statelor pentru întărirea păcii.

„Scînteia tineretului"
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România - Somalia: 
un deceniu 

de colaborare rodnică
Se împlinesc zece ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între România și Somalia. Deceniul care s-a scurs a fost rodnic pentru legăturile dintre cele două țări, care au cunoscut o evoluție pozitivă, mereu ascendentă.

Militind statornic pentru în
tărirea raporturilor de priete
nie și conlucrare cu tinerele 
state independente, cu t&riie in 
curs de dezvoltare, România a- 
cordă o importanță deosebită 
relațiilor sale cu Somalia, pre- 
ocupindu-se de aprofundarea și 
extinderea lor pe diverse pla
nuri. Relațiile româno-somaleze 
sint reciproc avantajoase, se 
bazează pe deplina egalitate, pe 
respectul strict al independenței 
și suveranității naționale, pe 
neamestecul in afacerile inter
ne. Fără îndoială, s-au realizat 
progrese in direcția unei mai 
strinse colaborări bilaterale, mai 
ales in economie, industria, a- 
gricultura și pescuitul fiind sec
toare prioritare în proiectele de 
conlucrare. Recent au fost în
cheiate Înțelegeri privind coo
perarea în cercetarea, exploata
rea și punerea in valoare a u- 
nor zone petroliere și a unor 
substanțe minerale utile din 
Somalia, livrări de utilaje și e- 
chipamente specifice acestor ac
tivități, acordarea de asistență 
tehnică din partea specialiștilor 
români. In urmă cu cîteva zile 
a fost semnat un document ro- 
mâno-somalez privind coopera
rea în construcția și organiza
rea de complexe zootehnice și 
fabrici de nutrețuri combinate. 
Există, fără îndoială, largi 
perspective pentru o fertilă co
operare în domenii diverse, fi
ind necesar să se acționeze 
pentru a investiga noi căi și 
modalități de colaborare. Am
bele părți au exprimat năzuin
ța de a asigura progresul cons
tant, in continuare, al relațiilor 
româno-somaleze. Intr-un me
saj transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu, generalul- 
maior Mohamed Siad Barre, 
președintele Consiliului Revolu
ționar Suprem al Republicii De

Obiective prioritare ale procesului 
revoluționar din Portugalia

ÎNCHEIEREA SESIUNII PLENARE A ADUNĂRII MIȘCĂRII 
FORȚELOR ARMATE

Un comunicai oficial dat publicității la Lisabona, Ia încheie
rea sesiunii plenare a Adunării Mișcării Forțelor Armate, infor
mează că participanțil au aprobat liniile generale ale planului de 

l acțiune politică elaborat, recent, de Consiliul Revoluției din Por- 
[ tugalia. A fost aprobată, de asemenea, analiza politică globală a 
î situației interne din țară prezentată de premierul Vasco Gon

calves.Comunicatul arată, totodată, că, în actualul moment al evoluției procesului revoluționar din Portugalia, Mișcarea Forțelor Armate apreciază ca obiective prioritare : stimularea participării maselor la desfășurarea procesului revoluționar, anihilarea eventualelor acțiuni ale forțelor reacționare și cîștigarea bătăliei economice. Documentul precizează că a fost elaborat „un plan coerent și viabil pentru edificarea unei societăți socialiste în Portugalia" și subliniază, în acest scop, importanța consolidării „alianței dintre popor și forțele armate". în legătură cu aceasta, se prevede crearea unor comitete populare la toate nivelurile administrative care. în etapa finală, să reprezinte baza unei Adunări naționale populare, subordonată Consiliului Revoluției ce va rămîne organul suprem al puterii de stat. Atribuțiile acestor comitete includ preluarea treptată a responsabilităților administrațiilor locale, intensificarea muncii politice de masă în rîn-
Dialog „Saliut-4“ - „Soiur‘ - „Apollof*

Una dintre came
rele de lucru ale 
Centrului de dirijare 
a zborului stației or
bitale „Saliut-4" poa
te fi considerată, pe 
drept cuvint, dispe
ceratul principal al 
expedițiilor cosmice 
sovietice. Pe graficul 
zborului, cu creioane 
colorate și semne 
convenționale, sint 
marcate ședințele de 
legătură cu toate a- 
paratele cosmice a- 
flate în prezent pe 
orbite circumterestre 
și în Cosmosul în
depărtat, cum ar fi 
stațiile interplanetare 
de tipul „ Venus". 
Punctele dispersate 
pe teritoriul Uniunii 
Sovietice, navele ști
ințifice aflate în di
ferite regiuni ale liceanului mondial, sa

teliții de legătură și 
comunicații — toate 
constituie statul ma
jor al mijloacelor de 
măsură și dirijare 
care permit realiza
rea citorva programe 
cosmice distincte.

Toate „secțiile" de 
pe sol și de pe mare 
ale complexului de 
comandă și măsură 
au participat activ la 
repetițiile și antrena
mentele dintre cen
trele de comandă 
sovietic și american 
de dirijare a zborului 
în comun „Soiuz"- 
„Apollo", prevăzut 
pentru 15 iulie. Ele 
vor participa, de a- 
semenea, la urmări
rea directă a experi
mentului comun so- 
vieto-american.

Rezultatele ultime
lor antrenamente la
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mocratice Somalia; și-a expri
mat dorința ca relațiile de prie
tenie și colaborare, cooperarea 
economică dintre cele două țări 
să se extindă și să se întăreas
că continuu. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că împăr
tășește pe deplin dorința ca re
lațiile româno-somaleze să cu
noască o nouă și puternică dez
voltare, ca legăturile economice 
și cooperarea dintre țările 
noastre să se amplifice tot mai 
mult în folosul ambelor po
poare, al cauzei păcii, colaboră
rii șl înțelegerii internaționale.

Opinia publică din țara noas
tră urmărește cu simpatie efor
turile poporului somalez pentru 
propășirea patriei sale. „Cornul 
Africii" — denumită astfel da
torită poziției sale pe harta 
continentului — Somalia (supra
fața : 637 657 kmp, populația t 
2 965 000 locuitori) posedă im
portante resurse care abia ur
mează a fi puse în valoare. 
Măsurile luate în ultimii ani de 
autorități creează premise fa
vorabile pentru o dezvoltare 
progresistă, in consens cu aspi
rațiile poporului somalez. Na
ționalizarea băncilor străine, in
stituirea monopolului de stat a- 
supra comerțului cu cereale, 
scăderea taxelor de credit agri
col, înființarea unor cooperative 
de producție, promulgarea le
gilor privind egalitatea dintre 
bărbați și femei, combaterea a- 
nalfabetismuiui, democratiza
rea organelor administrative re
flectă o orientare înnoitoare 
care deschide perspectiva a- 
profundării prefacerilor din so
cietatea somaleză. In Somalia, 
țară în care cel tineri reprezin
tă majoritatea populației, gene
rația tînără are un rol impor
tant, vitalitatea și elanul ei fi
ind consacrate marilor opere 
constructive.

Salutînd cu satisfacție cursul 
pozitiv al relațiilor româno-so
maleze, țara noastră este hotărî- 
tă să continue eforturile pentru 
realizarea concretă a înțelege
rilor de colaborare cu Somalia, 
pentru ca progresele de pînă a- 
cum să fie extinse, pentru ca 
legăturile dintre statele și po
poarele noastre să cunoască, pe 
mai departe, o dezvoltare sta
tornică, în concordanță cu inte
resele lor, ale cauzei păcii și 
securității Internaționale.

'f M- ramură

dul populației ți instituirea controlului asupra mijloacelor de producție — în sectorul particular și in cel public. Totodată, ele vor crea un așa-numlt sistem de vigilență care să includă, între altele, protejarea instalațiilor cheie, a regiunilor urbane ți a canalelor de informare.Pe plan economic, comunicatul arată că se preconizează extinderea controlului de stat a- supra mijloacelor de producție, precum și accelerarea procesului de înfăptuire a reformei a- grare.în domeniul extern, se menționează promovarea unor relații cordiale cu toate popoarele lumii, consolidarea independenței economice a țării.Ia Lisabona s-a anunțat, totodată că, într-un viitor apropiat, urmează să mai aibă Ioc una sau mai multe sesiuni plenare ale Adunării Mișcării Forțelor Armate pentru examinarea unei noi serii de probleme referitoare la evoluția procesului re-, voluționar din Portugalia.

centrele de comandă 
de lingă Moscova și 
Houston i-au satisfă
cut pe deplin atît pe 
conducătorul sovietic 
al zborului, Alexei 
Eliseev, cit șt pe con
ducătorul părții ame
ricane, Peter Frank. 
In cadrul acestor an
trenamente nu s-au 
înregistrat nici un 
fel de impedimente 
tehnice pentru sta
bilirea dialogului ra
dio intre „Saliut-4", 
„Soiuz" și „Apollo", 
respectiv convorbiri 
directe între Piotr 
Klimuk și Vitali Se- 
vastianov, pe de o 
parte, și comandanții 
celor două echipaje 
— Alexei Leonov și 
Thomas Stafford, a- 
flati în cabinele spa
țiale de antrenament 
de pe Pămint.
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