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HOTĂRÎ REA
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R
cu privire la majorarea suplimentară a retribuției tarifare 
a tuturor categoriilor de personal și corectarea unor prețuri

Acționînd consecvent pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră, 
Partidul Comunist Român asigură, prin întreaga sa 
politică, ridicarea continuă a nivelului de trai mate
rial și spiritual al tuturor oamenilor muncii, înfăptui
rea bunăstării întregii societăți și dezvoltarea multi
laterală a personalității umane.

In condițiile îndeplinirii cu succes a prevederilor 
planului național unic de dezvoltare economico- 
socială a țării, în cursul actualului cincinal veniturile 
tuturor oamenilor muncii au cunoscut o continuă 
creștere. Majorarea retribuției tuturor categoriilor 
de personal a avut ca rezultat creșterea substanțială 
a veniturilor minime și medii obținute de către 
oamenii muncii din țara noastră. Astfel, retribuția 
minimă lunară a personalului necalificat a crescut de 
la 800 lei, cit era în 1970, la 1140 lei dună majora
rea intervenită în anul 1974, iar a muncitorilor cali
ficați de la 908 la 1 346 lei, ceea ce reprezintă o 
creștere de 42,5 la sută și, respectiv, 48 la sută. Prin 
majorarea retribuției tuturor categoriilor de perso
nal și prin intrarea în cîmpul muncii a circa 
1 200 000 lucrători, retribuția medie a oamenilor 
muncii a crescut, în cursul cincinalului actual, cu 
circa 26,6 la sută, fondul de retribuție sporind de 
la 96 miliarde lei in 1970 la 154 miliarde lei in 
1975, respectiv cu peste 60 la sută.

Analizîndu-se modul cum se realizează creșterea 
veniturilor oamenilor muncii, se constată că nu se 
asigură nivelul retribuției reale avute în vedere, 
aceasta fiind influențată și de nivelul unor prețuri 
care trebuie să fie corectate in prezent.

In vederea asigurării creșterii .veniturilor oame
nilor muncii corespunzător nivelurilor avute în ve
dere, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
hotărăște :

1. Începind eu. data de 15 iulie, retribuția tarifară 
a tuturor categoriilor de personal stabilită prin 
Legea retribuirii după cantitatea și calitatea mun
cii se majorează suplimentar cu 60 lei lunar. A- 
ceastă sumă se adaugă atit la retribuția tarifară 
a personalului la care s-a aplicat deja mărirea re
tribuției, cît și la retribuția tarifară a personalului 
la care urmează să se aplice măsurile de majo 
rare a retribuției tarifare pe anul 1975.

2. Majorarea suplimentară a retribuției prevă
zută în prezenta hotărîre nu afectează acordarea 
următoarelor drepturi :

□) alocația de stat pentru copii;
b) bursele acordate in invățămintul de toate 

gradele.
Aceste drepturi se vor menține in același cuan

tum chiar dacă prin ma|orarea retribuției cu 60 lei,

prevăzută în prezenta hotărîre, se depășește pla
fonul în funcție de care s-au acordat.

3. Majorarea suplimentară a retribuției tarifare 
nu va modifica cuantumul chiriei astfel cum acesta 
este stabilit în prezent.

La veniturile oamenilor muncii majorate cu 60 de 
lei, în urma sporirii suplimentare a retribuției ta
rifare, se mențin în continuare cotele de impozit 
aplicate la veniturile realizate pînă în prezent.

Totodată, ținind seama de sporirea substanțială 
pe plan mondial a prețurilor unor materii 
prime de bază, precum și de faptul că prețurile de 
desfacere cu amănuntul ale unor produse nu aco
peră cheltuielile reale de producție, fiind mai mici 
decît prețul de cost - ceea ce face ca realizarea 
acestor produse să devină nerentabilă - avind. de 
asemenea, in vedere faptul că la unele produse 
prețurile de desfacere cu amănuntul sînt mari față 
de cheltuielile de. producție, Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a hotărit corectarea 
prețuri și tarife după cum urmează :
- Se vor majora prețurile cu amănuntul la 

bustibili, cherestea, unele produse finite din 
unele materiale de construcție, hirtie, blănuri si 
confecții din piele, sortimente superioare de încăl 
țăminte și articole soortive din piele, covoare lu
crate manual, articole din fontă precum și tarifele 
la unele servicii prestate populației ;
- Se vor majora prețurile la ciorapii de bumbac 

șt vor fi reduse concomitent, în același volum, pre 
țurile la ciorapii din fire sintetice ;
- Se vor corecta prețurile unor medicamente 

prin reducerea prețurilor la unele sortimente și 
majorarea altora, ceea ce va determina o redu
cere anuală a cheltuielilor populației de circa 230 
milioane lei.

Drept urmare a maiorării și reducerii unor pre
țuri și tarife, populația va cheltui suplimentar în 
următoarele luni, pină la sfîrsitul anului în curs. 
680 milioane lei, iar in anul 1976, circa 1,4 miliarde 
lei.

unor

com- 
lemn,

Ca urmare a aplicării _ măsurilor de majorare 
suplimentară a retribuției prevăzute in prezenta 
hotărîre, retribuția minimă a personalului necali
ficat ajunge la 1 200 lei, față de 1 000 lei cit era 
inainte de acțiunea de majorare a retribuțiilor 
începută in 1974, iar la muncitorii calificați - de la 
1 040 lei la 1 406 lei, ceea ce reprezintă o creștere 
de 20 la sută, respectiv de 35,2 la sută. La sfîrșitul 
anului in curs, după încheierea acțiunii eșalonate

de majorare a veniturilor, retribuția medie nomi
nală va ajunge la circa 1 975 lei.

Prin creșterea veniturilor cu peste 2 miliarde lei, 
pe baza majorării suplimentare a retribuției și 
prin sporirea cu 680 milioane lei a cheltuielilor pe 
care populația le va suporta ca urmare a corectă
rilor de prețuri și tarife, oamenii muncii vor primi 
in cele 5 luni și jumătate din acest an un venit 
suplimentar de 1 320 milioane lei. La nivelul anu
lui 1976, creșterea veniturilor rezultate din majo
rarea suplimentară a retribuției va fi de circa 5 
miliarde lei, iar a cheltuielilor determinate de 
corectarea prețurilor și tarifelor pentru servicii - 
de 1,4 miliarde lei, rezuitind un venit suplimentar 
pentru populație de 3,6 miliarde lei.

Ca urmare a aplicării tuturor acestor măsuri se 
asigură, pe perioada 1971-1975, creșterea cu circa 
22 la sută a retribuției reale, depășindu-se în felul 
acesta prevederile actualului cincinal.

★
Aplicarea in viață a tuturor acestor măsuri pe 

care partidul și statul nostru socialist le iau în 
vederea creșterii în continuare a nivelului de trai, 
material și spiritual al poporului - țelul suprem al 
întregii noastre politici de construcție socialistă - 
impune ca pretutindeni, în toate ramurile econo
miei, in toate întreprinderile și unitățile de produc
ție să se acționeze cu cea mai mare hotărîre pen
tru realizarea si depășirea sarcinilor de plan, pen
tru creșterea simțitoare a productivității muncii si 
reducerea cheltuielilor de producție, pentru asi
gurarea unei eficiențe economice cit mai inalte.

Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. iși ex
primă convingerea că oamenii muncii vor răspunde 
acestor măsuri muncind cu abnegație și pasiune 
revoluționară, cu pricepere și spirit de inițiativă, 
asigurind indeplinirea in cele mai bune condiții a 
tuturor sarcinilor ce le revin.

Ținind seama de faptul că măsurile de majorare 
suplimentară a retribuțiilor se iau in condițiile in 
care economia națională a avut de suferit de pe 
urma inundațiilor, Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. cheamă oamenii muncii din toate 
sectoarele de activitate să facă totul pentru recu
perarea, pînă la sfirșitul acestui an, a pagubelor 
pricinuite de revărsarea apelor, pentru înfăptuirea 
cu succes a cincinalului înainte de termen, pentru 
traducerea în viață a hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea al partidului, asigurîndu-se astfel, pe această 
bază, depășirea veniturilor reale ale tuturor ca
tegoriilor oamenilor muncii față de prevederile 
planului cincinal, creșterea nivelului de bunăstare 
și civilizație al intregului popor, progresul susținut 
și înflorirea multilaterală a României socialiste.

DECRET
AL CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA PENTRU MAJORAREA
SUPLIMENTARĂ A RETRIBUȚIEI TARIFARE A TUTUROR CATEGORIILOR DE PERSONAL

, (ÎN PAGINA A II-A)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 

s-au întilnit în cursul zilei de ieri
cu tovarășa Dolores Ibarruri

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al. Partidului Comunist Român, și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întilnit, duminică, 13 iulie, în stațiunea Neptun, cu tovarășa Dolores Ibarruri, președintele Partidului Comunist din Spania, care se află la odihnă in țara noastră.în cadrul întîlnirii a avut loc o convorbire cu privire la activitatea și preocupările celor două partide în probleme de interes comun, ale mișcării comuniste și muncitorești și ale vieții politice internaționale actuale.în timpul convorbirii s-a ex-

primat deplina satisfacție pentru extinderea și întărirea continuă a relațiilor de prietenie și solidaritate inter,naționalistă între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania, reafirmîndu-se hotări- rea de a dezvolta, în continuare, aceste raporturi frățești, în folosul celor două partide și popoare, al luptei partidelor comuniste și muncitorești, al tuturor forțelor progresiste, democratice, antiimperialiste, pentru pace, securitate, cooperare și progres social.în cadrul schimburilor de vederi s-a subliniat necesitatea conjugării și intensificării e-

forturilor tuturor forțelor democratice, progresiste, ale tuturor popoarelor pentru înfăptuirea unei reale securități în Europa și în întreaga lume, pentru întărirea cursului spre destindere, a păcii și cooperării internațional^.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie și înțelegere reciprocă, ce caracterizează relațiile de colaborare și solidaritate militantă dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au oferit apoi un dejun în cinstea tovarășei Dolores Ibarruri.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și cancelarul federal Bruno Kreisky 
au primit pe reprezentanții 
presei române și austrieceI

Duminica dimineața, ședințele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și
DECRET PREZIDENȚIAL

PRIVIND STABILIREA PREȚURILOR CU AMĂNUNTUL LA COMBUSTIBILI, UNELE BUNURI 
DE CONSUM NEALIMENTAR Șl A TARIFELOR LA UNELE SERVICII PRESTATE POPULAȚIEI 

(IN PAGINA A ll-A)

cancelarul federal al Republicii Austria, Bruno Kreisky, au avut o întrevedere, în stațiunea Neptun, eu grupul de ziariști austrieci ce însoțesc pe oaspete în vizita sa în ' și reprezentanți române. țara noastră ai presei

SIMBĂTĂ, ÎN JUDEȚELE BUZĂU, GALAȚI ȘI BRĂILA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
prezent din nou în punctele fierbinți 
ale luptei împotriva inundațiilor

BKA1LA ; terenul bun din aceasta zonă trebuie să fie utilizat mai rationalGALAȚI : in calea apelor oamenii au ridicat un puternic zid protector

• SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI A CONTROLAT LUCRĂRILE PENTRU LIMITAREA PAGUBE
LOR PROVOCATE DE INUNDAȚII Șl MĂSURILE DE PROTECȚIE PENTRU STĂVILIREA UNDEI DE VIITURĂ 
A DUNĂRII • INDICAȚII MOBILIZATOARE PRIVIND RESTABILIREA CÎT MAI GRABNICĂ A ACTIVITĂȚII 
NORMALE, ÎNCHEIEREA IN TIMP OPTIM Șl ÎN CELE MAI BUNE CONDIȚII A RECOLTATULUI • ÎNDEMN 
LA ACȚIUNI FERME PENTRU CA TOATE TERENURILE AFECTATE DE APE SĂ FIE REÎNSĂMÎNTATE

StaWWWU. w

în aceste zile de grea încercare, întregul popor răspunde prin fapte chemării partidului, îndemnului secretarului general, purtind cu .vitejie bătălia cu a- pele, adunînd de pe ogoare recolta, repunînd în funcțiune întreprinderile calamitate ori dînd producții suplimentare prin schimburi prelungite de muncă. Pretutindeni, toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate, acționează fără răgaz, cu hotărîre și disciplină, ca o mare și puternică familie. Sentimentul datoriei față de patrie a unit într-un unic șuvoi energiile. Iar prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, incă din primele ceasuri ale inundațiilor și apoi in continuare, acolo unde erau înfruntate stihiile naturii, a dat oamenilor siguranță și încredere, i-a îmbărbătat în îndeplinirea cu fermitate. în mod organizat a hotărîrilor Comitetului Politic Executiv al P.C.R.Și in dimineața zilei bată 12 iulie tovarășul Ceaușescu s-a aflat în zone care
(Continuare in pag. a lll-a)

C.C. alde sîm-Nicolae

★Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și cancelarul federal al Republicii Austria, Bruno _ Kreisky, au continuat, simbătă după-amiază, in stați- ■ unea Neptun convorbirile începute in ziua precedentă in , Capitală.

A participat Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului Republicii Socialiste România.Președintele -Nicolae Ceaușescu și cancelarul federal Bruno Kreisky au răspuns cu acest prilej la întrebările puse de ziariști.
★ ★întrevederea a prilejuit un larg schimb de vederi asupra relațiilor româno-austriece. precum și în probleme actuale ale vieții politice internaționale.Convorbirea s-a desfășurat Tn- tr-o atmosferă de caldă cordialitate și prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a acordat un interviu 

pentru Radioteleviziunea 
austriacăTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, duminică dimineața, în stațiunea Neptun, pe Gunter Schmidt, șeful Secției de politi-

că externă de la Radiotelevizi- unea austriacă.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu filmat pentru Radiote- leviziunea austriacă.
De la un capăt la altul al țării, in întreprinderi 

și pe ogoare
Reporterii noștri descriu :

DUMINICĂ ÎN HAINE 
DE LUCRU

mărturii ale prezenței tineretului în primele rinduri

i

0
• Noi t ” ‘ ‘ ,_____ __________... r.

ale bătăliei împotriva calamității, pentru apărarea și spori
rea avuției poporului.

In pagina a 5 a

• Înaltă conștiință patriotică, exemplară

răspundere muncitorească

• „Acțiunea Dunărea"
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DECRET
AL CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 

PENTRU MAJORAREA SUPLIMENTARĂ A RETRIBUȚIEI 
TARIFARE A TUTUROR CATEGORIILOR DE PERSONAL

DECRET PREZIDENȚIAL
PRIVIND STABILIREA PREȚURILOR CU AMĂNUNTUL LA 

COMBUSTIBILI, UNELE BUNURI DE CONSUM NEALIMENTAR 
Șl A TARIFELOR LA UNELE SERVICII PRESTATE POPULAȚIEI

EVOLUȚIA 
RETRIBUȚIEI 

TARIFARE MINIME

Avînd în vedere rezultatele obținute în dezvoltarea economico-socială a țării și înfăptuind în mod consecvent politica Partidului Comunist Român de ridicare a nivelului de trai al poporului, statul nostru socialist asigură, în mod planificat, resursele necesare pentru sporirea continuă a retribuției oamenilor muncii.Ținînd seama că prin majorările retribuției tarifare acordate pînă în prezent și în urma creșterii prețurilor și tarifelor la unele produse și servicii nu se asigură creșterea veniturilor reale avută în vedere. Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a hotărît majorarea suplimentară a retribuției tarifare a tuturor categoriilor de personal cu încă 60 lei lunar.Ca urmare a acestei majorări, retribuția minimă a personalului necalificat va fi de 1200 lei lunar, față de 1 000 lei cît era în anul 1974, respectiv, față de 800 lei cît era în anul 1970 ; retribuția minimă a muncitorilor calificați va fi de 1 406 lei, față de 1 040 lei cît era în anul 1974, respectiv, față de 908 lei cît era în anul 1970.Față de cheltuielile suplimentare ale populației, determinate de creșterea unor prețuri șl tarife, care vor reprezenta în semestrul al II-lea al anului 1975 680 milioane lei, iar lanivelul anului 1976, 1,4 miliarde lei, creșterea veniturilor populației ca urmare a majorării suplimentare a retribuției este de 2 miliarde lei în 1975 și de circa 5 miliarde lei în anul 1976.Ca urmare a acestor măsuri, în actualul cincinal retribuția reală a oamenilor muncii va crește cu circa 22 la sută.în vederea aplicării hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la majorarea suplimentară a retribuției tarifare a tuturor categoriilor de personal șl corectarea unor prețuri,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :Art. 1. îneepînd eu 15 iulie 1975, retribuția tarifară a tuturor categoriilor de personal, stabilită prin Legea retribuirii- după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974, se majorează suplimentar cu 60 Iei lunar.Art. 2. Majorarea suplimentară a retribuției tarifare prevăzută prin prezentul decret nu a- fectează acordarea următoarelor drepturi;a. alocația de stat pentru copii ;b. bursele acordate în învățămîntul de toate gradele.Aceste drepturi se vor menține în același cuantum, chiar dacă prin majorarea suplimentară a retribuției se depășește plafonul în funcție de care ele se alocă.Art. 3. Majorarea suplimentară a retribuției tarifare nu va modifica cuantumul chiriei sta-
Ambele Decrete, împreună cu 

toate anexele, vor fi publicate în 
Buletinul Oficial al Republicii So
cialiste România. 

bilit potrivit reglementărilor în vigoare la data prezentului decret.Art. 4. Retribuția tarifară majorată suplimentar a tuturor categoriilor de personal este cea prevăzută în anexele 1—6 la prezentul decret, prin care se modifică în mod corespunzător prevederile Legii retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974.Majorarea suplimentară a retribuției prevăzută în art. 1, precum și celelalte prevederi ale prezentului decret se aplică și personalului prevăzut Ia art. 210 din Legea nr. 57/1974.Art. 5. Personalul care urmează să beneficieze de majorarea retribuției prevăzută de Decretul nr. 244/1974, după 31 iulie 1975, va primi, îneepînd cu 15 iulie 1975 retribuția tarifară aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 890/1973, majorată cu 60 lei lunar, urmind să primească retribuția tarifară prevăzută la art. 4 de la data stabilită prin Decretul nr. 244/1974.Art. 6. Pentru perioada 15—31 iulie 1975, majorarea suplimentară a retribuției este de 30 lei.Art. 7. Majorarea cu 60 lei a retribuției tarifare nu modifică cotele de impozit aplicabile acestei retribuții înainte de majorare. Nivelurile retribuției la care se aplică cotele existente de impozit se vor modifica potrivit a- n'exei nr. 7 la prezentul decret.Odată cu aplicarea dispozițiilor alineatului grecedent se abrogă prevederile art. 1 din btărîrea Consiliului de Miniștri nr. 545 din 30 aprilie 1970 privind reglementarea unor impozite pe veniturile populației.Limita retribuției tarifare de 2 500 lei prevăzută la art. 5 din Decretul nr. 564 din 5 iulie 1968, pînă la care se acordă reducerea de impozit de 30 la sută pentru personalul care are în întreținere ' cel puțin 4 persoane, se majorează la 2 560 lei.Prevederile prezentului articol se aplică în- cepind cu veniturile aferente lunii iulie 1975.Art. 8. Se autoriză Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Finanțelor să asigure sumele necesare aplicării prevederilor prezentului decret, atit din rezerva la fondul de retribuire constituită prin plan, cît și prin redistribuirea economiilor realizate la fondul de retribuire de ministere, celelalte organe centrale și consiliile populare județene și al municipiului București, planurile economice și financiare ale - acestora modifieîndu-se în mod corespunzător.Se autoriză Ministerul Finanțelor să acopere influențele ce rezultă din aplicarea prezentului decret din resursele generale ale bugetului de stat pe anul 1975, în cazurile în care acestea nu pot fi asigurate din virări de credite bugetare In planurile titularilor, introdueîndu-se, totodată, modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului de stat pe anul 1975.
NICOLAE CEAUSESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

în vederea asigurării unei juste corelări între prețurile de desfacere cu amănuntul și tarifele unor servicii prestate populației cu costurile reale de producție, ținîndu-se seama, totodată, de sporirea substanțială a prețurilor pe plan mondial la unele materii prime esențiale, cum sînt țițeiul, combustibilii, bumbacul, pieile și altele, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a hotărît corectarea prețurilor cu amănuntul la combustibili, unele bunuri de consum nealimentar, precum și a tarifelor la unele servicii prestate populației.Corectarea prețurilor și tarifelor menționate va face ca indicele general al prețurilor cu a- mănuntul și tarifelor să crească în 1975 cu 1 la sută față de 1974 și cu 3 la sută față de 1970.în același timp, odată cu creșterea prețurilor se va acorda tuturor categoriilor de personal o majorare suplimentară a retribuției de 60 lei lunar.în aceste condiții, cheltuielile suplimentare ale populației determinate de corectarea unor prețuri și tarife vor reprezenta, în semestrul al doilea al anului 1975, 680 milioane lei, față de peste 2 miliarde lei cît reprezintă creșterea veniturilor populației ca urmare a majorării suplimentare a retribuțiilor, iar în anul 1976 — circa 1,4 miliarde lei, fată de o sporire a veniturilor de circa 5 miliarde lei.în vederea aducerii la îndeplinire a hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,Președintele Republicii Socialiste România decretează:. Art. 1. Îneepînd cu data de 14 iulie 1975, prețurile cu amănuntul la combustibilii livrați populației, precum și la principalele sortimente din grupele: cherestea și parchete, lemn pentru construcții rurale, unele produse finite din lemn, hîrtie — carton -r mucava, unele materiale de construcție, confecții din piele și din piei, eu blană, unele sortimente de încălțăminte și artjcole pentru sport din piele, ciorapi din fire naturale și sintetice, covoare lucrate manual. medicamente de uz uman, vase din fontă și piese de schimb din fontă pentru mașini de gătit și sobe sînt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul decret.Art. 2. îneepînd cu aceeași dată, tarifele la populație pentru reparații la : încălțăminte, confecții din piei cu blană, îmbrăcăminte-len- jerie și la autoturisme, tarifele pentru complexitate la confecțiile de îmbrăcăminte și tariful la transportul combustibilului solid pentru populație în interiorul localităților sînt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul decret.Art. 3. Ministerul Comerțului Interior, Ministerul Sănătății, Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor stabili, cu acordul Comitetului de Stat pentru Prețuri, prețuri cu a- mănuntul și tarife la celelalte sortimente și servicii din grupele prevăzute la articolele 1 și 2. Prețurile cp amănuntul și tarifele se stabilesc pe baza prețurilor de producție și de livrare reașezate, a valorii de întrebuințare a produselor, asigurîndu-se realizarea coeficienților medii de modificare prevăzuți în anexa nr. 3 la prezentul decret.Art. 4. Pentru medicamentele din import, neprevăzute în planul pe anul 1975 și ale căror prețuri cu amănuntul stabilite nu asigură cursuri de revenire 'corespunzătoare, Ministerul Sănătății va stabili, la primul import de 

medicamente din această categorie, noi prețuri cu amănuntul în conformitate cu normele legale.Art. 5. Limitele de prețuri pe grupe și subgrupe de produse și prețurile cu amănuntul fixe pe produse, prevăzute în anexa la Decretul nr. 388/1972 privind stabilirea prețurilor și tarifelor fixe sau limită la produsele, grupele și subgrupele de produse sau servicii, precum și la obiectele de construcții ce se a- probă prin decret prezidențial se modifică potrivit anexei nr. 4 la prezentul decret.Ca urmare a noilor prețuri stabilite prin prezentul decret, Consiliul de Miniștri va modifica limitele de prețuri cu amănuntul prevăzute în Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 414/1974 privind stabilirea limitelor maxime de prețuri și tarife pentru grupele și subgrupele de produse și servicii care constituie nomenclatura ministerelor, celorlalte organe centrale și comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București.Art. 6. Cotele de rabat comercial la cărbuni, cherestea și parchete, lemn de construcții rurale, butoaie de stejar, confecții din piele și din piei cu blană sînt cele prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul decret.Art. 7. Ministerele, celelalte organe și organizații centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor asigura reevaluarea stocurilor de produse ale căror prețuri cu amănuntul se modifică potrivit prevederilor prezentului decret existente la unitățile în subordine la data intrării în vigoare a prezentului decret, in conformitate cu normele emise de Ministerul Finanțelor.Art. 8. Indicele prețurilor cu amănuntul și tarifelor pentru anul 1975 se stabilește la nivelul de 103,0 la sută față de anul 1970.Art. 9. Se autoriză Consiliul de Miniștri să introducă în indicatorii de plan economici și financiari pe anul 1975 și pe perioada 1976— 1980. cît și în volumul și structura bugetului de stat pe anul 1975, modificările rezultate din aplicarea noilor prețuri și tarife. în acest scop, ministerele, celelalte organe și organizații centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București care au în subordine unități producătoare sau care desfac produse ori prestează servicii din cele care fac obiectul prezentului decret vor prezenta, pînă la 31 august 1975, documentațiile necesare puse de acord cu Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Finanțelor.Art. 10. Ministerul Aprovizionării Tehnico- Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe va repartiza hirtia necesară, iar Consiliul Culturii și Educației Socialiste va pune la dispoziție spațiul grafic pentru tipărirea listelor de prețuri cu amănuntul și tarife. Se autoriză Ministerul Finanțelor de a acoperi aceste cheltuieli din rezerva bugetară la dispoziția Consiliului de Miniștri.Art. 11. Pe data intrării în vigoare a noilor prețuri cu amănuntul și tarife se abrogă prevederile din actele normative prevăzute în lista anexă nr. 6 la prezentul decret, precum și orice alte dispoziții contrare.
NICOLAE CEAUȘESCU
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Pentru dezvoltarea continua, armonioasă a economiei naționale,

pentru creșterea neîntreruptă a bunăstării întregului nostru popor
Obiectivul fundamental al politicii partidului nostru, urmărit cu consecvență și tenacitate în întreaga operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, este ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a celor ce muncesc, a întregului popor, sporirea neîntreruptă a gradului de civilizație a vieții întregii societăți. Sînt numeroase dovezile oferite oamenilor muncii de acești aproape 31 de ani de muncă liberă, sub conducerea partidului comunist, că tot ce se făurește, tot ce se construiește sau se proiectează în această țară are drept unic și suprem țel omul, ridicarea bunăstării Întregului popor astfel incit toți cei care muncesc să se poată bucura într-o măsură tot mai mare de binefacerile civilizației socialiste.Hotărîrea Comitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la majorarea suplimentară a retribuției tarifare a tuturor categoriilor de personal, Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România pentru majorarea suplimentară a retribuției tarifare a tuturor categoriilor de. personal, pe care le publicăm astăzi, se adaugă acum ca noi și _grăitoa- re dovezi de statornică grijă pentru creșterea bunăstării poporului. După cum se poate desprinde din lectura acestor documente, îneepînd cu data de 15 iulie, retribuția tarifară a tuturor categoriilor de personal se majorează suplimentar cu 60 de lei lunar. Această sumă se adaugă atît la retribuția tarifară a personalului la care ș-a aplicat deja mărirea retribuției, cît și la retribuția tarifară a personalului la care urmează să se aplice măsurile de majorare a retribuției tarifare pe anul 1975.. Această sumă nu afectează acordarea în continuare a alocației de stat pentru copii, a burselor din învățămîntul de toate gradele, chiar dacă prin majorarea retribuției cu 60 de lei se depășește plafonul în funcție de care s-au acordat. în același timp, această majorare nu va modifica cuantumul chiriilor stabilit pe baza reglementărilor în vigoare la data publicării prezentului decret. De a- semenea, se mențin în continuare cotele de impozit aplicate la veniturile realizate pînă în prezent. Ca urmare, a acestei majorări suplimentare, . veniturile populației vor crește în cele 

5 luni și jumătate rare mai sînt pînă la sfîrșitul anului cu peste 2 miliarde lei. La nivelul anului 1976, creșterea veniturilor rezultate din majorarea suplimentară a retribuției va fi de circa 5 miliarde lei.După cum se știe, aceste creșteri ale bunăstării celor ce muncesc, oa orice sporire a a
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vuției naționale se întemeiază pe muncă, pentru că numai munca rodnică, bine organizată, a întregului popor poate să asigure mărirea veniturilor directe, reale, ale celor ce muncesc. Politica înțeleaptă, riguros științifică, potrivit căreia se menține în permanență o repartizare optimă a venitului național între fondul de consum și cel de dezvoltare asigură o creștere multilaterală, viguroasă și stabilă a economiei, garantează sporirea veniturilor reale ale populației. 

Rezultatele bune înregistrate în îndeplinirea planului, producția suplimentară, bunurile materiale realizate prin încheierea cincinalului înainte de termen au făcut posibilă alocarea unor fonduri bănești mai mari decît se preconiza inițial pentru sporirea veniturilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii.

Potrivit planului cincinal de ridicare continuă a nivelului de trai, majorarea retribuțiilor a fost preconizată să se desfășoare in două etape: prima etapă a început în 1972 și s-a încheiat în 1973, cea de-a doua etapă a început în 1974 și urmează să se încheie în acest an. La terminarea acestei acțiuni retribuția medie nominală va fi cu- peste 30 la sută mai mare decît în 1970, depășindu-se, astfel, prevederile inițiale ale cincinalului.Hotărîrea Comitetului Politic

Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la majorarea suplimentară a retribuțiilor tarifare ale tuturor categoriilor de persoane și corectarea unor preturi împreună cu decretele care o traduc în fapt atestă, încă o dată, realismul politicii economice a partidului nostru, preocuparea sistematică de a aborda feno

menele economice în strînsă concordanță cu realitățile obiective, ținînd seama, în permanență, de condițiile concrete în care se desfășoară activitatea socială. Tot ca o dovadă a resurselor de progres ale societății noastre, a stabilității economiei socialiste trebuie înțeleasă și capacitatea partidului nostru de a asigura cursul ascendent al nivelului de trai în condițiile unor creșteri mari ale prețurilor, la o serie de produse de bază, pe piața mondială. Evident, țara noastră ca parti

cipantă la diviziunea internațională a muncii nu poate să nu țină cont de modificările de prețuri de pe piața mondială. Măsurile luate de conducerea de partid și de stat asigură nu numai stabilitatea de ansamblu a prețurilor, dar permit creșterea intr-un ritm accelerat a retribuțiilor nominale. Decretul 

prezidențial privind . stabilirea prețurilor cu amănuntul la u- nele produse se. înscrie în a- ceste limite riguros controlate. Față de 1970, majorarea indicelui prețurilor va atinge doar 3 la sută. în timp ce, în lumea capitalistă, unor creșteri foarte mici, abia sesizabile, ale salariilor le corespunde creșterea vertiginoasă a prețurilor. Trebuie să înțelegem că prețul este instrumentul economic fundamental de dimensionare valorică a tuturor mărfurilor produse, a serviciilor prestate.

Cu ajutorul prețului se măsoară cheltuielile sociale de producție încorporate într-un produs sau altul. Corecturile aduse acum unor prețuri au fost impuse de necesitatea obiectivă ca prețurile mărfurilor să exprime cît mai exact cheltuielile sociale de producție. La o serie de produse : diferite sor

timente de combustibil, cherestea, de produse finite din lemn, hîrtie, confecții din blană, u- nele articole din piele, după cum rezultă din documentele publicate azi, cheltuielile efective de muncă socială sînt mai mari decît prețurile de desfacere. De aceea s-au impus u- nele corecții menite să asigure o concordanță cît mai deplină între prețuri și cheltuielile de producție socialmente necesare, în cazul cînd actualul nivel al prețurilor a devenit mai mare decît cheltuielile de producție, 

pentru ca prețurile să reflecte costurile reale din economie se fac reduceri de prețuri. Este cazul sortimentelor de ciorapi din fire sintetice și al unor medicamente. Corectarea unor prețuri va asigura o rentabilitate normală a produselor respective, pentru a stimula întreprinderile să fabrice in mai 

mare măsură sortimentele, evitate pînă acum ca fiind nerentabile, creîndu-se premise certe pentru satisfacerea cerințelor populației, ale economiei naționale.Se impune, din capul locului, o precizare : prin creșterea veniturilor cu peste 2 miliarde de lei ca urmare a majorării suplimentare a retribuției și prin sporirea cu 680 milioane lei a cheltuielilor pe care populația le va suporta din cauza corectării unor preturi și tarife, oamenii muncii vor primi, în plus, 

în cele 5 luni și jumătate din acest an, un venit suplimentar de 1,320 miliarde lei. Făcînd a- cest calcul la nivelul anului 1976, va rezulta un venit suplimentar pentru populație de 3,6 miliarde lei. Ca urmare a planificării riguroase de către partid a evoluției preturilor bunurilor de consum a devenit posibilă creșterea cu 22 la sută a retribuției reale, fată de 1970, depășindu-se, astfel, prevederile inițiale ale cincinalului. Astfel, la Conferința Națională a partidului din 1972 se preconiza ca pînă la finele cincinalului retribuția minimă să ajungă de la 800 lei la 1100 lei. Datorită dezvoltării impetuoase a forțelor de producție, depășirii substanțiale a sarcinilor de plan a devenit posibilă majorarea retribuției minime, pentru personalul necalificat, la 1 200 lei, iar la muncitorii calificați — retribuția minimă este acum de l 406 lei.Luarea acestor măsuri într-un moment cînd țara trece prin marile .dificultăți cauzate de inundații trebuie să constituie un imbold în plus pentru toți oamenii muncii de a nu precupeți nici un efort pentru depășirea grabnică a greutăților provocate de calamități, pentru înfăptuirea exemplară a planurilor de dezvoltare generală a e- conomiei. Documentele Congresului al XI-lea deschid, In continuare, ample perspective de creștere a nivelului de trai, în numele progresului tării, al creșterii bunăstării celor ce muncesc, partidul ne cheamă pe toți cetățenii tării, tineri și vîrstnici,' să facem totul pentru recuperarea integrală, pînă la sfîrșitul acestui an, a pagubelor pricinuite de revărsarea apelor, pentru înfăptuirea cu succes a cincinalului înainte de termen, sporirea eficientei întregii activități economice. Numai astfel, muncind mai rodnic, mai mult, gospodărindu-ne mai bine eforturile și bunurile materiale, vom putea asigura dezvoltarea continuă a economiei naționale, sporirea avuției naționale și, pe această bază, ridicarea pe mai departe a bunăstării noastre a tuturor — telul suprem al politicii partidului.
IUSTIN MORARU
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU PREZENT DIN NOU 
ÎN PUNCTELE FIERBINȚI ALE LUPTEI ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR

(Urmare din pag. I)au avut de suferit de pe urma inundațiilor sau unde se iau măsuri de protecție pentru a stăvili unda de viitură a Dunării
BUZĂU: în agricultura sâ fie 

întronat spiritul disciplinei 
muncitoreștiPrima etapă a acestei noi vizite de lucru a fost municipiul Buzău, reședința județului. în această zonă au fost greu lovite de furia apelor îndeosebi localitățile de pe Valea Buzăului — unde ploile torențiale, viiturile au distrus și avariat numeroase locuințe, întreprinderi economice, culturile agricole, școli, grădinițe de copii, unități comerciale, rețeaua de comunicații. Oamenii acestor locuri, cu sprijinul locuitorilor din zonele învecinate, al gărzilor patriotice, a numeroși militari ai forțelor armate, ai unităților Ministerului de Interne, unin- du-și forțele și muncind cu dîr- zenie au salvat tot ceea ce omenește era posibil.La sosirea în orașul Buzău, secretarul general al partidului este întîmpinat de tovarășii Petre Lupu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul, muncii, Ion Sîrbu, prim-secretar al comitetului județean de partid, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Imediat după sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut o tn- tilnire de lucru cu membri ai biroului comitetului județean de partid, în cadrul căreia au fost analizate măsurile ce trebuie întreprinse de organele locale în vederea lichidării grabnice a urmărilor inundațiilor, a îndeplinirii și depășirii sarcinilor de plan.Primul secretar al comitetului județean de partid a arătat că, transpunînd în practică hotări- rile Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, prevederile Decretului prezidențial privind instituirea stării de necesitate, comuniștii, toți oamenii muncii buzoieni, au reușit, printr-o puternică mobilizare. să limiteze pagubele provocate de inundații, să repună în-circuitul productiv majoritatea obiectivelor afectate. S-a arătat că datorită participării, în ultimele zile, practic a întregii populații de Ia sate Ia strîngerea recoltei, cu sprijinul a numeroși muncitori din întreprinderi, lucrători din aparatul tehnico-administrativ. din instituții, elevi și gospodine, azi în 

județul Buzău se încheie sece
rișul griului. în continuare, se acționează pentru evacuarea a- pei care mai băltește pe unele suprafețe, pentru semănatul celei de-a doua culturi.Referindu-se la industrie, primul secretar a relevat faptul că oamenii muncii din întreprinderi au îndeplinit planul semestrial. angajîndu-se să recupereze în cel mai scurt timp pierderile provocate de calamități și să contribuie, prin suplimentarea angajamentelor, la realizarea unor importante sporuri de producție. în spiritul indicațiilor date de conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a arătat că în întreprinderile industriale din județ colectivele vor acționa mai energic 'pentru realizarea și depășirea sarcinilor la export, pentru diminuarea importurilor, lărgirea gamei de produse, implicit de piese de schimb, atît pentru satisfacerea nevoilor proprii, cit și pentru piața externă.Luînd cuvintul. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat fe
licitări oamenilor muncii de pe 
meleagurile buzoiene pentru ac
tivitatea pe care au desfășurat-o 
in aceste zile.Totodată, a atras atenția organelor locale să acționeze prin aceleași forme organizatorice care și-au dovedit eficiența în mobilizarea maselor de oameni ai muncii Ia lucrările agricole_, pentru ca săptămina viitoare să 
fie încheiată însămînțarea între
gii suprafețe prevăzute cu a do
ua cultură. Secretarul general al partidului a arătat că, după cum a văzut din elicopter în timp ce a survolat zona agricolă a județului, întreținerea culturilor lasă 
încă de dorit. Acestor lucrări trebuie să li se acorde maximum de importanță pentru a nu se pierde din recoltă. De asemenea, a arătat că trebuie depuse în 
continuare toate eforturile pen
tru evacuarea apelor de pe în
treaga suprafață inundată.

Secretarul general ai partidu
lui a relevat că este necesar să 

— în județele Buzău, Galați și Brăila.Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășul Teodor Coman, ministrul de interne.

fie introdusă in agricultură ace
eași disciplină care există în în
treprinderile industriale. Oamenii muncii de la sate, organizați în brigăzi, să fie în cîmp, la lucru, incă din zori, și să se muncească pînă la căderea serii.Referindu-se la activitatea organizațiilor de partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat că, 
incepind cu membrii biroului 
județean de partid, toți cei care 
răspund de sectoare să fie pe 
teren. în birouri să rămină un

GALAȚI: Apărarea împotriva 
inundațiilor impune realizarea 
unor lucrări definitive, care 
să reziste în orice condiții

„Nici o palmă de pămint sub 
apă !“ Aceasta este deviza care a mobilizat la lucrările de pre- întimpinare a inundațiilor peste 100 000 de oameni ai muncii din Galați și localitățile învecinate. Au venit să lucreze aici, după orele de muncă, schimburi întregi din uzine, membri ai gărzilor patriotice, militari, stu- denți și elevi. Cu mic, cu mare, tot orașul a fost prezent la datorie.în numai cîteva zile a fost înălțat in zona portuară a o- rașului un puternic dig din beton armat în lungime de peste 3 km, continuat . în aval de un zid de pămint care se întinde pînă la noul bazin portuar. De asemenea, s-au luat măsuri pentru protejarea malurilor care apără incintele îndiguite de la Fundeni-Braniștea, Nămoloasa, zona Șendrenilor, localitățile, o- biectivele și terenurile agricole situate de-a lungul Șiretului și Prutului. Au fost supraînălțate și consolidate digurile ; numai în aceste zile au fost construite diguri solide însumînd 15 km.La sosirea pe faleza Dunării, unde aterizează elicopterul, secretarul general al partidului este întîmpinat de tovarășul E- mil Drăgănescu, membru al Comitetului Politic Executiv, vi- ceprim-ministru al guvernului, de tovarășul Dumitru Bejan, prim-secretar al Comitetului ju-. dețean Galați al P.C.R. Invitat de gazde să survoleze zona digurilor înălțate pe malul Șiretului pentru apărarea localităților Șendreni și Șerbeștii Vechi, a rețelei feroviare și o- biectivelor industriale de aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu a- rată că le-a văzut din elicopter, apreciind că s-a făcut o treabă bună, care merită laude.Pe parcursul vizitei, secretarul general al partidului poposește pe malul Dunării, exa- minînd zidul de beton armat ridicat drept stavilă apelor. Dunărea atinge aici cota 547 cm. Acum a ajuns la Galați prima undă de viitură pe Dunăre. în 

In pregătire, o remarcabilă premieră românească : platforma de foraj maritim
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• Oamenii muncii din Com
binatul chimic Craiova, hotărițisă contribuie la diminuarea pagubelor aduse de inundații, s-au 

dispecerat, care să preia datele și să informeze dacă survine ceva urgent. Principalul loc de muncă al tuturor activiștilor de partid să fie terenul, pe ogoare, în fabrici, în mijlocul oamenilor, acolo unde sînt de soluționat probleme.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit la sarcinile care revin industriei, județului. Secretarul general al partidului a arătat că, pe baza 
dotării tehnico-materiale a în
treprinderilor industriale din a- 
ceastă parte a țării, muncitorii, 
specialiștii de aici pot realiza 
mai multe produse de calitate 
și mai bună. Există toate posibi
litățile de a se obține noi produ
se, îndeosebi în domeniul con
strucțiilor de mașini, de a se li
vra mai mult pe piața externă.în numele comitetului județean de partid, tovarășul . Ion Sîrbu a asigurat pe secretarul general al partidului că comuniștii, oamenii muncii din județul Buzău vor îndeplini cu cinste toate sarcinile ce le-au fost încredințate.

zilele următoare, nivelul apei va mai scădea, urmînd să crească din nou la începutul ultimei'decade a acestei luni. Dar viitura nu va putea pune in pericol cartierele orașului sau unitățile sale economice, zidul de protecție fiind astfel conceput incît să reziste în orice condiții.Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază abnegația gălățenilor care au ridicat acest zid puternic în calea apelor și arată că trebuie făcute peste tot, lucrări definitive, pentru a nu se mai recurge la improvizații. Secretarul general al partidului cere ca și digul de pămint amenajat în incinta Șantierului naval să fie consolidat, înierbat sau pavat cu dale de beton, pentru a deveni o construcție permanentă.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu vizitează Șantierul naval din Galați, unde se realizează prima platformă de 
foraj maritim din țară.Muncitorii care lucrează Ia finalizarea acestei importante premiere tehnice românești își întrerup o clipă munca pentru a saluta cu căldură prezența secretarului general al partidului în mijlocul lor. Directorul Centralei industriale de construcții navale, Gelu Cahu, și Ion Bra- șoveanu. directorul șantierului naval, îl invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să urmărească desfâ^iTratea lucrărilor. Gazdele informează că instalația se află în stadiu avansat de execuție. Zilele trecute a fost încheiată operațiunea de cuplare a celor două corpuri principale care compun uriașul agregat. Complicatele probleme de natură tehnologică pe care le-a ridicat confecționarea platformei au fost rezolvate pînă acum cu deplin succes, arată specialiștii. Platforma va fi dotată cu instalații de foraj produse în țară, capabile să ajungă la adîncimi mari. „Dorim să o lansăm în 
cinstea zilei de 23 August ! Ne 

vom respecta acest angaja
mentApreciind această realizare tehnică deosebită a constructorilor de nave din Galați, secretarul general al partidului trasează ca sarcină forurilor de resort ca toate sortimentele de 
tablă și profile necesare pentru 
platformele de foraj care se vor . realiza aici în. viitor să fie asi
gurate in cantitățile solicitate de 
industria noastră, valorificind 
astfel posibilitățile actuale ale 
siderurgiei românești, eliminind 
importul și la acest capitol.Secretarul general al partidului se interesează apoi de construcțiile de nave, de modul in care se îndeplinesc sarcinile de plan. Gazdele arată că prevederile primului .semestru au fost realizate integral, executîndu-se opt nave, cele programate pentru a doua parte a anului fiind destinate, toate, unor beneficiari externi.Primul secretar al comitetului județean de partid raportează tovarășului Nicolae Ceaușescu că pe ansamblul județului sarcinile pe primele șase luni ale anului au fost îndeplinite atît la producția globală, cit și la livrările pentru export, la productivitatea muncii și lucrările de investiții, oamenii muncii din județ încheind prima decadă a lunii iulie cu importante depășiri ale planului.Felicitînd pe constructorii de nave gălățeni, secretarul general al partidului le urează lor, ca și celorlalte colective de muncă din județul Galați, mult succes in activitatea fructuoasă consacrată creșterii avuției naționale.In discuția cu reprezentanții organelor locale de partid sint abordate probleme ale campaniei agricole. Gazdele arată că lucrările de sezon se desfășoară în aceste zile într-un ritm accelerat ; pînă vineri s-a recoltat griul de pe mai bine de 71 la sută din suprafețele cultivate, apreciindu-se că pînă în seara acestei zile se va ajunge la 80 la sută.

— Ați rămas, totuși, in urmă 
față de alte județe, apreciază secretarul general al partidului. 
Principala problemă in agricul
tură este recoltarea. Lucrările 
trebuie grăbite. Am văzut apă pe unele suprafețe, mai sînt multe băltiri. Trebuie să evacuați apa folosind toate moto- 
pompele. Este necesar să acce
lerați și lucrările de întreținere 
a porumbului și, mai ales, însă- 
mințările pentru cea de-a doua 
cultură. Pină la sfirșitul săptă- 
minii viitoare trebuie să termi
nați și insămințările pentru a 
obține recolte bogate de legume.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat, în continuare, asupra necesității ca munca pe ogoare să fie mai bine organizată, la fel cum este în industrie.

— Să se lucreze și în comune — spune tovarășul Nicolae Ceaușescu — ca în fabrici. Să 
se constituie detașamente și bri
găzi care să muncească un nu
măr de ore bine precizat. Oare 
la fabrică muncitorii vin abia Ia 
ora 8 sau 9 ? In agricultură a 
slăbit disciplina de echipă și brigadă. De aceea se întîmplă să vezi un petic de pămînt bine lucrat, alături de altul neîngrijit. Eu am văzut că prașila nu e bine făcută peste tot. Va trebui să organizați treaba în așa fel incit să iasă la lucru toată lu
mea, de dimineața pină seara.în numele comitetului județean de partid, al comuniștilor, al tuturor locuitorilor din Galați și din întregul județ, tovarășul Dumitru Bejan a asigurat pe secretarul general al partidului că indicațiile primite'
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La Buzău, pentru a nu se pierde din recoltă trebuie să se acorde o mai mare atenție întreținerii culturilor.vor fi înfăptuite cu înaltă răspundere. atît în agricultură, cit și in industrie, oamenii muncii mobilizîndu-și toate forțele pentru ca planul și angajamentul pe acest an să fie îndeplinite și
BRĂILA: Sâ fîe folosit 

mai rational terenul agricol 
atît de bun din această zonă 

a țăriiDe la Galați, secretarul general al partidului s-a deplasat în județul Brăila, care a avut și el de suferit de pe urma inundațiilor. Zona cea mai afectată a fost cea de pe cursul rîului Buzău, care a atins, în urma ploilor, cote necunoscute în ultimii 50—60 de ani, precum și cea a Călmățuiului. Apele s-au revărsat, inundînd 11 localități și 20 000 ha de terenuri arabile, încă din primele ore ale declanșării viiturilor, peste 160 000 de cetățeni au lucrat. zilnic, la consolidarea digurilor, la strîn- sul recoltelor din .zonele a- menințate de ape. Ca urmare a abnegației cu care s-a muncit, 
s-a încheiat recoltatul griului de 
pe cele 83 200 ha cultivate în 
I.A.S. și C.A.P., realizîndu-se 
astfel producția prevăzută în 
planul cincinal Ia această cul
tură.Deși ploile au încetat să mai cadă, iar apele s-au retras în matca lor, locuitorii județului duc în prezent o bătălie la fel de grea : zăgăzuirea viiturii Dunării, ale cărei cote continuă să crească, cea maximă urmînd să se înregistreze aici pe data de 

Se stabilesc măsuri pentru utilizarea multilaterală a potențialului hidrologic

depășite, că' locuitorii din așezările gălățene vor depune toate eforturile și in zilele următoare pentru a traduce în viață recomandările privind eliminarea pericolului inundațiilor.

17 iulie. Mobilizarea tuturor forțelor se impune mai mult ca oricînd pentru a elimina orice posibile noi inundații în orașul Brăila și în Insula Mare a Brăilei.Elicopterul cu care călătorește tovarășul Nicolae Ceaușescu a- terizează în Insula Mare a Brăilei, la punctul numit Salcia. Aici, tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., și Dumitru Bălan, prim-secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R., înfățișează secretarului general al partidului aspecte ale muncii titanice depuse de locuitorii județului în aceste zile de încleștare cu furia oarbă a apelor.Apreciind efortul depus, tovarășul-Nicolae Ceaușescu se interesează de măsurile care s-au luat pentru protejarea municipiului Brăila și a Insulei Mari 1 Brăilei. Se arată, în acest cadru, că pentru protecția orașului s-a construit un dig de 13,5 km ; în Insula Mare a Brăilei, unde digul de protecție atinge o lungime de 155 km, s-au rectificat coronamentele, s-au consolidat 

părțile cu infiltrații, executîndu-se banchete de sprijin.,— Vom salva această zonă de la inundații, spune primul secretar, și vom reuși să , recoltăm de aici peste 200 000 tone cereale.»Totodată, se arată că întreaga zonă se află în stare de alertă, aici acționînd comandamente speciale, care dispun de un sistem de supraveghere per-’ manentă a digurilor.— Va putea fi stăvilită Dunărea ? întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu. Gazdele a- rată că digurile au fost înălțate în sectoarele cele mai dificile pină la cota de 700 cm. deși prognozele indică o creștere a apelor de 588 cm. Numai în Lunca Mare a Brăilei au fost pregătiți peste 400 000 saci cu nisip și alte materiale pentru a se putea face față situației. Secretarul general al partidului indică organelor locale ca toate 
aceste lucrări să aibă un carac
ter definitiv, ca tot ce s-a în
treprins să fie înglobat in acțiu
nile generale de regularizare a 
cursurilor de ape.Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a transmis felicitări tuturor ce
tățenilor care au acționat cu 
devotament pentru a proteja o- 
rașul și a cerut organelor locale 
ca digul ridicat cu atîtea eforturi 
să fie consolidat cu dale in in
terior și cu iarbă în exterior, iar la definitivarea lucrării, coronamentul să fie folosit și ca loc de promenadă.Analizînd apoi situația din punctul Salcia, punct critic al zonei, secretarul general al partidului cere ca la stația de pompare și repompare să se 
construiască un stăvilar cu e- 
eluze, incit acest canal, care, leagă cele două brațe ale Dunării ce înconjoară Insula, să poată prelua, în situații critice, mari debite de apă. Lucrarea, spune tovarășul Nicolae Ceaușescu. vă 

va permite, totodată, să folosiți canalul și drept cale de transport, a recoltei care se . obține. în acest mare bazin agricol. în cadrul discuției se relevă că se impune alcătuirea unor studii tehnico-economice cu privire la această lucrare.In ce privește problema regularizării cursurilor Buzăului și Călmățuiului, deși aici s-au înălțat peste 90 km de diguri, din 1970 și pînă acum, se pune problema construirii unor lacuri de acumulare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că este necesar să se adîncească cursurile acestor ape. astfel ca ele să nu mai poată depăși matca lor.Se analizează apoi și problema dezafectării unor localități, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniind necesitatea refacerii schiței de sistematizare a satelor din zona respectivă.Discuția cu organele locale de partid și de stat continuă pe tema situației din agricultura județului. Secretarul general al 
partidului cere să se acționeze 
cu toată fermitatea pentru ca 
terenurile afectate de ape si fîe 
reînsămînțate. Se impun de ur
gență măsuri pentru Insămîn- 
țarea cu culturi succesive, mai 
ales că județvd a terminat re- 

■ coltatul păioaselor. Chiar și în Insula Mare a Brăilei, unde griul ocupă o suprafață de. a- proape 10 000 ha, este necesar să se însămînțeze culturi succesive — respectiv legume, sfeclă, de zahăr și furajeră — pentru a se recupera pagubele aduse agriculturii. De pildă, aici există posibilitatea obținerii a 50—60 tone sfeclă la ha, arată tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind că recoltarea poate fi realizată pînă In lunile octombrie sau noiembrie.Secretarul general al partidului' intră, apoi, într-un lan de porumb pentru a vedea cum se prezintă recolta. Plantele se dezvoltă bine, dar densitatea lor nu este corespunzătoare, remarcă tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Trebuie însămînțaie 50—60 mii 
de plante la ha, arată secretarul general al partidului, pentru a 
se folosi cit mai rațional tere
nul agricol atit de bun din a- 
eeastă zonă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere din nou organelor locale să ia măsuri pentru utilizarea multilaterală a potențialului hidrologic, atît pentru colectarea a- pelor, cît și pentru irigații și ca mijloc de transport.Interesîndu-se de modul cum s-a acționat pentru ca producția județului șă fie realizată potrivit angajamentelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că sarcinile de plan au fost depășite la producția globală * *și marfă cu 70 și, respectiv, 80 milioane lei.încheindu-și vizita de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a- dresează felicitări pentru modul cum s-a acționat în această perioadă, pentru abnegația și eroismul cu care s-a muncit și se muncește în vederea asigurării bunei desfășurări a activității economice în județ, pentru măsurile întreprinse de organele de partid și de stat.

Minerii din Barza și 
chimiștiî craioveni 
își suplimentează 

angajamentele
• Colectivul dez oameni ai 

muncii din întreprinderea mi
nieră Barza, hotărit să depună toate eforturile pentru a-și a- duce contribuția Ia diminuarea pierderilor materiale cauzate e- conomiei naționale și pentru sprijinirea unităților economice afectate de inundații, s-a angajat ca. pînă la finele anului, să realizeze, peste sarcinile de plan, o producție globală în valoare de 25 006 000 lei și o pro- dveție marfă de 18 000 000 lei șl să obțină beneficii suplimentare de 2 000 000 lei, precum și să reducă cu o lună termenele de execuție a lucrărilor geologice, de cercetare. Pentru a îndeplini 
exemplar noile angajamente a

sumate, întregul colectiv va lucra voluntar, în toate schimburile. în 6 duminici din semestrul II și va lua măsuri hotărîte pentru îmbunătățirea indicelui de utilizare a fondului de timp și a utilajelor, pentru întărirea spiritului de ordine și disciplină în muncă, pentru gospodărirea materialelor, energiei și carburanților.Intr-o telegramă adresată 
Comitetului Central al parti
dului, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, se spune între altele : Vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că luînd exemplul dumneavoastră personal, neprecupețind nici un efort, așa cum ne-am îndeplinit angajamentul de realizare a actualului cincinal la 31 martie 1975, tot astfel vom traduce în fapte sarcinile asumate prin angajamentul suplimentar. Sîntem convinși că în acest fel Vom contribui Ia efortul întregului nostru popor pentru diminuarea pierderilor provocate de calamități. pentru înfăptuirea hotărî - rilor Congresului al XI-Iea al partidului, la dezvoltarea eco

nomică și socială a patriei și ridicarea țării noastre pe noi culmi de progres și civilizație. 
La chemarea secretarului general al partidului—un răspuns unanim 

TENACI, PENTRU
DIMINUAREA PIERDERILOR, PENTRU ÎNDEPLINIREA 

EXEMPLARA A SARCINILOR DE PRODUCȚIE

angajat să suplimenteze angajamentul în întrecerea socialistă de la 30 milioane lei la 75 

milioane lei producție globală și de la' 25 milioane lei la 55 milioane lei producție marfă. Totodată, colectivul craiovean va livra la export o producție 

superioară angajamentului cu2,5 milioane lei valută devize libere.

Suplimentarea angajamentului va fi materializată în obținerea a 20 000 tone uree, 2 000 tone nitrocalcar, 500 tone acid acetic |i alte produse.

Totodată, pentru grăbirea strîn- gerii în totalitate a recoltei, colectivul de aici va participa, cu 

echipe de specialiști, la asigurarea bunei funcționări a mașinilor agricole, iar în timpul liber la strîngerea recoltei în cel mai scurt timp.

Sîntem conștienți, se spune în telegrama adresată Comitetului 
Central al partidului, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, că prin realizarea și depășirea angajamentului nostru participăm Ia diminuarea pierderilor pricinuite de calamitățile naturale.

• Colectivele unităților indus
triale de pe raza orașului Ca
racal, care au raportat îndeplinirea cu 5 luni și 3 săptămîni înainte de termen a sarcinilor de plan ce le-au revenit în perioada actualului cincinal, s-au angajat să obțină, pînă la finele anului, o producție suplimenta-, ră, evaluată la 1 miliard lei, materializată în 1000 vagoane de marfă. 900 cisterne pentru vagoane de cale ferată, importante cantități de tricotaje din bumbac, conserve de legume și fructe, mobilă, materiale de construcții, precum și alte bunuri materiale.La rîndul lor, lucrătoarele întreprinderii de tricotaje au înregistrat, în ultimele 5 zile, a- devărate producții record, su

perioare cu peste 4 200 tricotaje planului, zilnic al acestei unități industriale.înregistrind zilnic o producție suplimentară de 25 tone conserve de legume și fructe, și colectivul întreprinderii de industrializare a legumelor și fructelor din Caracal a obținut, de la începutul' actualei campanii de conservare, un spor de peste 10 000 000 lei la producția globală.
Au îndeplinit 

sarcinile cincinalului
• Uniunea județeană a coo

perativelor meșteșugărești din 
Hunedoara a anunțat îndeplinirea planului cincinal. în perioada care a mai rămas pînă la finele anului, cooperatorii meșteșugari din județ vor obține o depășire a prevederilor cincinalului, la producția marfă și prestări de servicii. în valoare de peste 110 milioane lei.
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IN CÎMPIA 

BĂRĂGANULUI

Mii de oameni în la
nuri, la seceriș, desecări 
și însămînțări.în dimineața zilei de ieri, in zonele calamitate ale județelor Ialomița și Ilfov se aflau In plină activitate mii de oameni, cooperatori, muncitori, tineri, elevi, care dau continuitate muncii de refacere. Principalele direcții în care se acționează acum sînt : eliminarea apei de pe terenurile inundate, din locuințe și alte clădiri cu caracter social-cultural, recoltarea ia ritm susținut în special a păioaselor și însămințarea culturilor duble.

Ciochina - 
unitatea cooperatistă 

cu cea mai mare suprafață 
afectată„..360 de hectare cu grîu sub apă, din 900 cultivate. Digul făcut de noi a salvat comuna de furia apclor dar nu și griul — ne spune Marin Petcu, președintele cooperativei agricole. Am .trecut din nou la acțiune. Cu toți oamenii din sat și cu forța mecanică de care dispunem, am reușit să recoltăm griul de pe suprafața neafectată, adică 540 hectare și în același timp să executăm canale de scurgere a apei de pe cele 360 de hectare". Duminică. 13 iulie. în cimp a- proape 2 000 de oameni. Cele 40 de camioane aliniate la capătul' .tarlalei au adus ajutoare din comunele Gfiridu. Amara, Gri vița, Traianu,' Gheorghe La- zăr, Căzănești și din multe sate ale județului. Sînt cooperatori, tineri, elevi, In frunte cu președinții și inginerii unităților cooperatiste. „Aseară la ora nouă am încheiat strinsul griului de pe cele 600 de hectare și tot atunci am hotărit ca 70 de oameni să ne deplasăm la Ciochina pentru a da o mină de ajutor". Sint cuvintele tovarășului Valeriu Tache. inginer șef la C.A.P. Cosîmbești. Tot cu. secera în mină i-am iptîlnftși- pe ' tovarășul'loan Cristea, directorul direcției agricole. Ștefan Budu, președintele C.A.P. Amara, Dumitru Chițu, Ion Bălan. Ion Tudorea, Gheorghe Antofe și mulți alții. Duminică la Ciochina griul a fost secerat și smuls de pe suprafața de 100 de. hectare. Datorită acestei acțiuni de întrajutorare pină cel tirziu marți seara lucrarea a- mintită va fi încheiată.

Evacuarea apelor de pe 
terenurile inundateComuna Căzănești. Sub apă se mai află 110 hectare cu porumb aparținînd unității agricole de stat din localitate. Zece motopompe funcționează fără întrerupere sub supravegherea directă a mecanizatorilor Gheorghe St. Dan și Gheorghe Stanciu. „Abia de ieri porumbul a început să se vadă din nou. Trebuie să-l scoatem de sub apă" — ne spunea Gheorghe Stanciu. In ajutorul lor, ieri a venit o echipă de opt mecanici, care au montat încă două pompe. Apa este trimisă acum spre albia rîului prin 12 motopompe. în locul culturii calamitate, nu peste mult timp pămintul va fi semănat a doua oară cu plante ce cu siguranță vor rodi.

După grîu - culturi dubleîn județul Ialomița din cele 100 000 de hectare prevăzute a se semăna cu a doua cultură, pină in prezent s-a realizat peste 50 la sută. în ultimele zile ritmul de lucru a sporit. Bunăoară. la C.A.P. Perieți în timp ce opt combine și peste 200 de cooperatori recoltau ultimele suprafețe de griu, mecanizatorii Constantin Coțofană și Gheorghe Motoc, lucrînd cu discurile făceau să dispară miriștea. în urma lor semănătoarea SPC-6, condusă de Ion Manele, introduce porumbul in pămintul afinat.
Ritmuri diferite la recoltat 

și transportOra 13. Sîntem pe tarlalele cooperativei agricole de producție din Coșereni, județul Ilfov. Combinierii Marin Iordache. Nicolae Badea, Stan Duță, Marin, Hau și Crișan Cristâche goliseră deja a șasea oară buncărele combinelor „Gloria". în , total 60 de tone. Datorită faptului că boabele de griu au umiditatea scăzută și permite transportul recoltei direct în baza de recep-’ ție, conducerea unității a mobi-, lizat zece camioane și patru remorci. Numai că la Gara la- lomiței mașinile așteaptă ore în șir să fie descărcate. Pînă la prînz nu se făcuse decft un singur transport, lucru ce a determinat descărcarea buncărelor direct în lan. întreprinderea de valorificare a cerealelor Ilfov trebuie să ia măsuri urgente pentru dirijarea cantităților de griu recoltate spre magaziile unde se face o descărcare mai ran’dă și să organizeze mâi bine p-oluarea griului în toate unitățile sale astfel încît tot ce se recoltează să fie pus la adăpost în aceeași zi. La C.A.P. Afumați. de exemplu, ieri au ieșit' 
In cîmp peste 1200 de oameni.

Ei au recoltat manual de pe suprafețele unde mai băltește apa, 25 de hectare cu grîu, iar opt combine au bătut alte 40 de hectare. întreaga cantitate de griu strînsă a fost transportată in baza de recepție. Deci se poate.
TELEORMAN

Umăr la umăr - coo
peratori, muncitori, elevi.Ieri peste 25 000 tineri din județul Teleorman constituiți in 310 detașamente de muncă s-au aflat pe ogoare. A fost o zi intensă de activitate, s-au secerat manual peste 300 hectare griu. s-au recoltat 220 tone legume și s-au sortat 50 tone, au fost scoase de sub apă 150 hectare, s-au însilozat 485 tone furaje. s-au transportat și lopătat 900 tone cereale etc. Reporterul a consemnat în carnetul său multe fapte deosebite:

• 150 elevi de la Buzescu au prășit 2 hectare fasole, au recoltat 900 kg păstăi fasole verde și 800 kg fructe. Cot la cot cu ei au lucrat tinerii profesori Stela Băiețică, Constanța Călin, Elena Sandu și Gheorghe Bu- 
nea.

• 6 detașamente de tineri din comuna Virtoape au recoltat manual 10 hectare cu griu, 850 kg cartofi și 500 kg ardei.
• 10 detașamente din comuna Lunca au prășit 3 hectare de porumb și au recoltat 650 kg fasole.
• Rezultate deosebite au obținut tinerii și elevii din Dră- gănești-Vlașca lucrind sub deviza „Fiecare clipă folosită din plin", 275 tineri au prășit porumbul cultura a doua pe 7 hectare. au secerat manual 7 hectare griu. au incărcat în saci și remorci 210 tone grîu, au eliberat 30 hectare teren de ba- loți.
• La Drăcșani 5 detașamente de tineri și două de elevi au recoltat în ultimele 2 zile 8.8 hectare cu grîu, 5 tone de legume și au prășit 2 hectare cu legume.
• La Videle 450 de tineri din toate unitățile economice au recoltat în cadrul celor 5 C.A.P. mecanic și manual 84 hectare cu griu. 200 de elevi au lucrat în grădina C.A.P. Flacăra din comuna Tămoșești. La Suhaia 2 detașamente de elevi au prășit 2 hectare cu vinete și au recoltat roșii pe 1.5 hectare. Alți 200 de colegi au strîns spice, au recoltat griul cu secerile, au prășit porumbul cultura a doua.
• La sediuf Comitetului mu

nicipal U.T.C. Turnu Măgurele telefoanele sună fără încetare. Se primesc informații asupra rezultatelor obținute în această duminică de către cele 68 de detașamente constituite pentru bătălia recoltei. Ora 15.30. S-a terminat recoltarea manuală a 
în întreprinderile Capitalei Zi de producții record, de însuflețită

activitate pentru onorarea angajamentelor asumate
însuflețiți- de chemarea partidului, tinerii din Capitală au parti

cipat ieri la acțiunea pentru diminuarea și recuperarea pagube
lor provocate de ploi și inundații. Organizarea exemplară, ab
negația, dăruirea, seriozitatea, acestea au fost comandamentele 
zilei, zi de odihnă în calendar, zi trăită însă în haine de lucru, la 
cea mai inaltă cotă a incandescenței patriotice.

• UZINA „TIMPURI NOÎ": 
1 milion lei producție suplimen
tară.La sfîrșitul săptăminii trecute, datorită afectării instalației

• ÎNTREPRINDEREA „23 AU
GUST" : Cit mai multe produse 
pentru exportStrăbatem secțiile uzinei. La forjă se lucrează din plin. De asemenea, in secția de motoare, ca și în celelalte compartimente de producție. Șeful unei echipe de lăcătuși montatori, utecistul Ion Nițu, ne spune :—■ Nu avem nici astăzi intir- zieri sau absențe de la lucru. Nimănui nu-i arde să stea cu ' brațele încrucișate ori să plece la iarbă verde cind. știm bine ca avem de recuperat pagube însemnate.Șeful secției, inginerul Dan Ionescu. ține să adauge :— Colectivul secției și-a propus să dea astăzi o producție de o jumătate de milion de lei. Desigur, cu forțele și hotărirea existente vom realiza poate chiar mai mult. Peste 70 la sută din producția secției merge, la export,. în 22 de țări ale lumii. De pildă, chiar motorul la care lucrează acolo e- chipa lui Nițu e pentru o locomotivă cu destinația Costa Rica, făcînd parte dintr-un lot de 11 locomotive solicitate de urgență. Dacă sînt mulțumit de tineri ? Foarte. Aici ei. sînt majoritatea, cu ei ne facem planul, cu ei il depășim.Tirziu, ne oprim la serviciul plan al întreprinderii. Notăm cițeva cifre. Producția globală a zilei — peste 5 milioane de lei. Exprimată în produsele reprezentative ale uzinei, aceasta ar putea însemna : 2 locomotive Diesel hidraulice de 800 C.P. și 3 motoare de 350 C.P., pentru instalațiile de foraj. ,

griului de pe ultimele hectare. Pe ogoarele C.A.P. Cetatea, 450 elevi ai Centrului școlar de chimie au secerat manual simbătă și duminică 16 ha cu griu. în frunte cu directorul centrului, profesorul Constantin Motroc, și întreg corpul de cadre didactice.' Elevii anului II K s-au evidențiat în rrtod deosebit.
MUREȘ

Din recolta dijmuită de 
ape să salvăm cit mai 
mult posibil.După zile de efort pentru înlăturarea băltirii apei de pe terenurile agricole, ieri în județul Mureș și-au dat întilnire în cimp la întreținerea culturilor, recoltatul furajelor, orzului, griului zeci de mii de locuitori, tineri și vîrstnici, cooperatori, eleVi și studenți, muncitori și funcționari din întreprinderi și instituțiile județului. Pe parcelele stațiunii experimentale Său- lița de la Miheș 60 de cosași și 180 secerători, 4 combine CI-C3 și 2 Glorii tocmai terminau de secerat și treierat orzul pe cele 60 ha. Tînăra Maria Stanciu, președinta C.A.P.. ne informează că încă de dimineață 150 de cooperatori se aflau pre- zenți la secerat de griu. Ne îndreptăm spre Sălmaș. Citeva sute de oameni adună belșugul ogoarelor. Tinerii Liviu Cher- tez, secretarul comitetului U.T.C., care tocmai ieșise cu brazda ne spune că sint muncitori de la Cooperativa meșteșugărească „Voința", veniți în sprijinul cooperatorilor.; In .altă.parte a parcelei erau prezente 64 cadre didactice. Profesorul Dumitru Sți- clet ne roagă să reținem că personalul școlii este hotărit să-și dedice întreg efortul pentru a contribui la depășirea situației prin care trece țara din cauza inundațiilor. întîlnit la locul numit „sub vii", primarul comunei. tovarășul Aurel Oroian, ne informează: „Orzul pe cele 150 ha a fost recoltat. De 3 zile am început recoltatul griului. Astăzi execută această lucrare peste 1 000 de cetățeni ai comunei". Prezența lor în cimp relevă voința nestrămutată a locuitorilor acestor meleaguri de a pune cit mai curind la adăpost recolta.
OLT

în general - mobiliza
re exemplară și o inexpli
cabilă abatere de la 
regulă.Din discuțiile cu oamenii din județul Olt. din realitatea cimpu- lui am reținut hotărirea ca in 

Secția de motoare a întreprinderii „23 August" a produs o ju
mătate de milion de lei, realizare la care a contribuit și echipa ute- 
ciștilor condusă de ION NIȚA.electrice, producția a stagnat o zi și jumătate. După cum ne-a declarat directorul uzi
nei, Viorel Badea, „ne-am 
luat angajamentul ca pină 
la 31 iulie să recuperăm 
integral producția pierdută și 
chiar să depășim planul. As
tăzi, duminică, vom fabrica 50 
de moto și electrocompresoare 
a căror valoare depășește cifra 
de 1 milion lei. In frunte cu 
comuniștii, întregul nostru co
lectiv — majoritatea o formează 
tinerii — este ferm decis să in-

De la un capăt la altul al țării, în întreprinderi și pe ogoare

O DUMINICA
N HAINE DE LUCRU

Hotărifi să îndeplinească întocmai sarcinile urgente stabilite de Comitetul 
Politic Executiv, de secretarul general al partidului, tinerii patriei, alături 
de ceilalți cetăfeni, au fost și ieri prezenfi la datorie, răspunzînd cu 
responsabilitate și dăruire patriotică comandamentelor acestor zile de 
aefiune intensa pe toate fronturile muncii, ale bătăliei pentru depășirea 

momentelor grele pricinuite de calamitățile naturale

cele delimitate". Laudele sînt drepte, dar optica strimbă. Cine altul dacă nu el, inginerul șef al C.A.P. trebuia să fie organizatorul principal al forțelor antrenate în aceasță bătălie, pentru stringerea recoltei. Or, tocmai ei, cooperatorii și inginerul sint cei care au rupt ziua de muncă la jumătate, pe pozițiile de asalt al cimpului rămî- nind numai militarii.Cu siguranță că bunele rezultate cu care s-a încheiat, la nivelul județului, această duminică va rămîne umbrită de in- tîmplări ca cea prezentată. Deci, este datoria forurilor județene de a lua măsuri energice pentru eliminarea unor asemenea stări de lucruri cu atît mai mult cu cit griul de pe jumătate din suprafață se află în cimp.
TIMIȘ

Concomitent cu sece
rișul, pregătirea terenu
lui și însămințarea celei 
de-a doua culturi.Duminică ploaia și-a făcut apariția din nou în județul Timiș. în unele părți cum ar fi Sînnicolaul Mare, Cenad. Igliș, peste 20 1 pe mp. La Igliș, unde aceiași oameni care pînă în 

bobinaje, maistrul de schimb, ing. Stanciu Ganea, a chemat întreaga echipă a organizației U.T.C. ca să le dea în lucru un lot de motoare electrice avariate ale întreprinderii de frigide- re-Găești. Aceste motoare au și intrat in lucru, cu prioritate. Pe fișa de execuție a acestei zile mai sint înscrise tot cu aviz de „prioritate" și cele 60 de motoare ale grupurilor electrogene de sudură și lumină — necesare lucrărilor de reparații de 

în primele rinduri ale bătăliei pentru producții record, tinerii 
TĂNASE PETRU și ION STANCIU de la Întreprinderea „Caramel", 
secția produse finite.

Foto : M. PANAITESCUla Mediaș, Sighișoara și Turda, în carnetul de comenzi al șefilor de ateliere, Stanciu Ganea și Radu loan se află și alte lucrări de prioritate : din fiecare atelier al uzinei cite 15—20 de muncitori merg zilnic în campania de seceriș. Muncitorii de la I.M.E.B. au secerat la C.A.P. Roșu, la C.A.P. Dudu, la Oto- peni și Berceni : zilnic pornesc din întreprinderi echipe la balastiera de la Fusea pentru reparația agregatelor care scot nisipul necesar construcțiilor din Capitală. Este gestul frățesc al întrajutorării comuniste. A- cestea sînt, în afara cifrelor re- 

urmă cu 2 zile s-au împotrivit revărsării Mureșului, lucrează cu mic cu mare la strinsul recoltei. Președintele C.A.P., Viorel Guleș, ne informează că s-au constituit brigăzi a căror activitate este in raport cu volumul și urgența lucrării. Pină cind cele 16 combine să poată intra în lan, mijloacele de transport afectate lor au transportat tot griul strîns cu o zi mai înainte și depozitat cu o- perativitate în solarii. Incepînd cu orele 12 toți au intrat în lan, muncind pină seara și recol- tind aproximativ 50 hectare. Cu ce s-a recoltat în această zi s-a ajuns astfel la mai bine de 60 la sută din întreaga suprafață cultivată cu griu. Și- de data aceasta. - ca și' in zilele precedente, în frunte s-au aflat tinerii mecanizatori : comunistul Ion Drilea și Dionisie Cristea. Concomitent cu el o brigadă de 130 oameni a lucrat la întreținerea culturilor unde au fost cuprinși și majoritatea tinerilor din comună.La Periam, unde aceeași ploaie i-a stinjenit pe localnici să-și înceapă ziua de muncă încă din zorii zilei, la prînz un efectiv de aproximativ 900 de oameni au intrat în lanuri. Cu griul strins ieri s-a ajuns la 1 800 hectare adică la peste 60 la sută din întreaga suprafață, în același timp, eliberatul și pregătirea terenului pentru în- 

cord de producție, simbolurile acestei duminici in salopetă !
• ÎNTREPRINDEREA TEXTILA 

„DACIA" : Vom raporta o pro
ducție suplimentară de 300 mi
lioane lei pînă la sfirțitul anu
lui.Pe agenda' zilei de ieri, în afara reparării utilajelor afectate de nămol și recondiționării a 700 000 ml de diferite mate- 

rlale textile sosite de la întreprinderea „Tîrnava" din Mediaș, erau prevăzute și importante succese de muncă în graficul'producției proprii.— Sîntem la sfîrșitul unei săptămîni care a necesitat e- forturi mari din partea colectivului nostru — ne-a spus tovarășul Dumitrașcu Gheorghe, directorul întreprinderii. Am organizat echipe speciale care in afara orelor de program au executat spălarea, albirea și uscarea țesăturilor. Un colectiv format din 30 specialiști, me-

sămînțarea culturilor duble s-au făcut concomitent pe 75 hectare care astfel s-au adăugat celor 548 deja existente.
DETAȘAMENTE DE

TINERI BUCUREȘTENI

In sprijinul unităților 
agricole.Duminică peste 11 500 de ti
neri din Capitală, muncitori, elevi, studenți, și-au înscris numele pe tarlalele cuprinse de forfotă ale celor 14 cooperative agricole. De asemenea, alți peste 500 de studenți au lucrat duminică în Întreprinderile agricole de stat Belciugatele, Draga- lina, Băneasa-Giurgiu, Braga- diru. 30 Decembrie.100 de studenți de la Institutul Politehnic București au cules legumele la C.A.P- Vîrteju ; peste 110 tineri muncitori de la Uzinele „23 August" au dat un ajutor prețios cooperatorilor din Dobroești pentru seceratul griului de pe întreaga suprafață ; 100 elevi de la Liceul .,Tudor Vladimirescu" au participat la recoltatul plantelor medicinale la C.A.P. Dudu ; studenții de la Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu" au săpat șanțuri și canale de scurgere a apei de pe

canici, tehnicieni, lăcătuși, s-a deplasat la Mediaș și Sighișoara pentru a ajuta la repararea utilajelor și la mai rapida repunere in funcțiune a unităților industriale de profil din a- ceste localități. învingind unele greutăți, cum ar fi începutul de inundație de la secțiile țe- sătorie și finisare, lipsa unor oameni blocați de ape in localitățile din jur, „Dacia" a lucrat fără întrerupere. Răspunsul întreprinderii noastre la

Un prețios ajutor al ute- 
ciștilor de la „Dacia", acor
dat Întreprinderii „Tirnava" 
Mediaș.chemarea secretarului general al partidului de a recupera prin producții suplimentare pagubele provocate economiei de. inundații va consta într-o producție suplimentară prevederilor de plan de 300 milioane lei pină la sfirșitul anului.

• UZINA „SEMĂNĂTOA
REA" : La fiecare 48 minute - 
o combină.Nu s-a scurs nici o oră de la începerea lucrului, cind pe poarta uzinei „Semănătoarea" a ieșit prima combină de recoltat 

o suprafață de 40 ha cu exces de umiditate și la întreținerea culturilor la I.A.S. Belciugatele. Raportul de muncă este bogat in fapte, atestind priceperea de care tinerii bucureșteni dau dovadă acolo unde este nevoie, prezenți la datorie unde patria ne cheamă.Vizitind ogoarele C.A.P. Oto- peni, am intilnit elevi de la Liceul nr. 24, liceul „C. A. Ro- setti". Liceul de mecanică nr. 8, nr. 22 și școala generală nr. 15. Sint peste 500 de elevi organizați in detașamente. Se lucrează în două schimburi. Eleva Anca Guțu de la Liceul nr. 24 ne-a relatat că între brigăzi s-a instituit chiar o întrecere. Dintre liceele care au luat parte la aceste activități s-au evidențiat în mod deosebit Liceul de mecanică nr. 22 și, în special, clasele I-A, I-LC și I-LA. Un grup de 400 de pionieri lucrează Ia sere, la recoltatul cepei, al roșiilor și la recoltatul griului.Detașamentele de tineri au fost la datorie și și-au îndeplinit misiunea.
Corespondențe de la O. MA

RIAN, L. POPESCU, D. VA- 
SILESCU, M. BORDA, I. AN- 
DREIȚA, I. DANCEA, D. D. 
POPESCU. ȘT. DORGOȘAN.

Foto: O. PLEC AN, GH. 
CUCU

cereale, purtind, impregnată în roșul său intens, binecunoscuta marcă „GLORIA C 12". Avind la volan chiar pe omul care o va conduce prin lanurile aurii, mașina se îndreaptă direct, fără formalitățile obișnuite ale livrării, spre C.A.P.-ul în care va face proba calităților sale începind cu această zi. Este prima din cele 20 de mașini, produse suplimentar, care, duminică, 13 iulie, au fost livrate direct beneficiarilor cooperativelor agricole de producție din județul Ilfov greu încercate de dezlănțuirea apelor —- pentru a ușura și a accelera recuperarea recoltei.Urmărim fluxul tehnologic. De la turnătorie și forjă, pină Ia prelucrări mecanice și montaj se remarcă același ritm de muncă egal și susținut. Munci,- tori tineri, ca Dumitru Pa- raschiv, Andrei Tănase, Dumitru Bojoi, Miron Isărescu, Spirea Floarea, Arghir Ionescu, folosesc cu pricepere și maxim randament, minut cu minut. Fiecare tehnician, muncitor, inginer știe că menținerea acestui ritm este condiția esențială pentru ca azi, in 16 ore de mun
că, 20 de combine suplimentare să 
părăsească banda de montaj, 
ducind lucrătorilor din ogoare 
sprijinul neprețuit, gindul bun, 
solidaritatea colegilor din uzină.La „Semănătoarea", numai in 
luna iulie se vor realiza zilnic, 
în prelungirea schimburilor și 
în duminicile lucrătoare, com
bine „Gloria C 12“, echipamen
te pentru recoltat porumb în 
știuleți depânușați și piese de 
schimb, atît de necesare agri
culturii in această perioadă, în 
valoare de peste 3 000 000 Iei. Cele 20 de combine, produse ieri, duminică, sînt doar o parte a acestui responsabil angajament.

MONICA ZVIRJINSCHI 
D. HOROMNEA 

T. GINJU 
I. MARCOVICI 

I. ADAM

ziua de duminică munca, să atingă o producție record. La C.A.P. Perieți, de pildă, zeci și zeci de oameni se aflau cu secerile in mină. în alte locuri, aceeași prezență masivă a secerei, a coasei. La C.A.P. Osica de Sus, tot satul— cooperatori, elevi, funcționari— in cîmp. „Sîntem în jur de 300 brațe — face o socoteală doctorul veterinar Constantin Preoteasa — și cu toate că unii nu am mai pus mina de mult pe seceră, 20 de hectare tot le dăm gata pină în seară". Unele unități. în special în sud, cum sînt cele 5 cooperative agricole din cadrul consiliului intercoopera- tist Corabia, vor raporta terminarea secerișului chiar în seara aceasta.Am întilnit însă, în raidul nostru, și locuri unde duminica a fost tratată mai mult că o zi de clacă. Dacă la Curtișoara prezența in cimp a cooperatorilor Ion Pirnă, Maria Deliu. Ioana și Rodica Marcu. Constantin Roșu, Florica Bălășoiu, Elena Dorobanțu, marca zi normală de lucru, la C.A.P. Teslui. la ora prinzului ziua de muncă s-a sfîrșit. Avind încă o suprafață însemnată de recoltat, in ajutorul cooperatorilor veniseră și 30 de activiști sindicali din orașul Slatina, ca și 50 de tineri militari. Inginerul șef Mihai Tănase nu-și mai reținea laudele: „Militarii sint harnici, foarte bine organizați, au par

deplinească în cele mai bune 
eondițiuni sarcinile ce ne revin 
din hotăririle adoptate de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., din chemarea adre
sată tuturor cetățenilor țării de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu".Edificator pentru spiritul în care s-a muncit aici, in această duminică, este faptul că s-a reușit integral onorarea sarcinilor de export, livrarea de u- tilaje către beneficiarii din

Foto : D. HOROMNEAstrăinătate’ fiind asigurată conform contractelor încheiate. De asemenea, pe agenda aceleiași zile se află realizarea unei noi serii de compresoare ce urmează să fie trimise la întreprinderi din zonele afectate de inundații ale țării — Mediaș, Sighișoara, Arad, Găești.
• ÎNTREPRINDEREA DE MA

ȘINI ELECTRICE : Spiritul soli
darității muncitorești.Duminică, ora 6 dimineața. Coloane de oameni grăbiți intră pe poarta uzinei ca într-o zi obișnuită de lucru. La atelierul de
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„Acțiunea Dunăreaînaltă ^conștiință patriotică, 

exemplară răspundere 
muncitorească

t

ÎNTREPRINDEREA de alu
miniu SLATINA: Flux continuu

In toate secțiile.

„Azi s-au prezentat la lucru 523 tineri — ne spune Vasile Andrei, secretarul comitetului U.T.C. din întreprinderea de aluminiu Slatina. Nici o absență nemotivată. Alți 80 de uteciști, din celelalte două schimburi, au plecat să strîngă recolta de pe ogoarele C.A.P. din localitate. A fost asigurat fluxul continuu de producție In toate secțiile, precum și posibilitatea realizării unei producții suplimentare în valoare de peste 300 000 lei.Străbatem halele marii întreprinderi. La turnătorie șuvoaie de flăcări, benzi de metal incandescent punctează odată mai mult ritmul intens al acestei zile de lucru. Peste o jumătate de oră lăcătușii Gheorghe Tă- taru, Mircea Enache și Manoilâ Popa vor repune în funcțiune mașina de laminat sîrmă nr. 2. Timp de lucru economisit: 8 ore. Mașina de turnat lingouri supravegheată de utecistul Constantin Ivana a produs în primele cinci ore de funcționare peste 1 000 kg aluminiu lingou suplimentar. La cuptorul G7, Marian Vișan, Constantin Nede- loiu, Ștefan Fîrloiu și Iancu Dragomir, după o ultimă examinare a instalațiilor, pregătesc a doua șarjă de metal. La halele de electroliză 5 și 8 toți tinerii de la reparații capitale cuve și euptoare de coacere s-au prezentat la locurile lor de muncă. Mai au de repus în funcțiune 49 de cuve. Trei dintre ele vor fi gata azi. Restul, cu o zi mai devreme față de graficul de punere sub tensiune.
P. PAVEL

C.P.L. CARANSEBEȘ : Produc

ție suplimentară pentru bene

ficiarii externiCeî 40 de tineri pe care i-am văzut ieri lucrînd în secția mobilă curbată a Combinatului de prelucrare a lemnului Caransebeș ne-a declarat că sînt mîn- dri de prestigiul fabricii, că sînt mîndri că muncesc într-o secție cu pondere în activitatea combinatului ce se distinge zilnic cu importante realizări și depășiri ale planului de producție. De la inginerul Nicolae Faur, directorul adjunct al CPL, aflăm cu puțin mai înainte cîteva date elocvente prin cotele hărniciei, conștiinciozității colective de oameni ai muncii de aici : cincinalul realizat în patru ani și patru luni, planul de producție pe primele 6 luni realizat și depășit cu peste 2 500 000 lei la producția globală, și 6 100 000 lei la producția marfă, iar la valoarea pentru export din primul semestru depășiri cu 500 000 Iei valută. La toate aceste rezultate cei 990 de Uteciști contribuie cu întreaga măsură a pregătirii lor profesionale, cu dăruire și abnegație. I-am văzut pe mai multi dintre aceștia în secția mobilă curbată unde 90 la sută din producție este destinată exportului.

Cele 3 organizații U.T.C. din această secție participă încă de la începutul anului la inițiativa „Să muncim și să trăim în chip comunist". Aici nu există absențe și întfrzieri. nu se dau rebuturi, iar normele sînt depășite cu regularitate. Ieri tînărul Riteș Mihai, tîmplar, secretarul organizației U.T.C., iși depășise norma cu 10 la sută, brigada de tineret de la montaj a montat peste plan 100 de scaune, iar pe întreaga secție s-a realizat o producție suplimentară de 1000 de scaune de diferite tipuri, sortimente și culori pentru export. Colectivul de oameni ai muncii de la C.P.L Caransebeș a realizat ieri o producție suplimentară peste plan de 1 200 000 lei. Tineretul a fost la înălțime și de această dată. Fiecare tînăr și-a depășit normele cu valori de 5 și 10 la sută.
ALINA POPOVICI

PITEȘTI : Un record de peste 

30 milioane lei.în condiții normale duminica lucrează 'în municipiul Pitești în jur de 5 000 oameni. Ieri însă numărul lor a trecut de 30 000. Pentru a contribui la recuperarea pagubelor provocate de inundații economiei naționale, în toate unitățile industriale a fost declarată zi normală de lucru, aportul ei fiind evaluat la o producție de circa 30 milioane lei. La realizarea ei muncitorii de la Combinatul de prelucrarea lemnului au contribuit printre altele cu 40 tone PFL, 13 tone PAL, 100 mc cherestea, cei de la întreprinderea de încălțăminte cu 500 perechi de pantofi, constructorii de autoturisme cu 700 de Dacii pe schimb ; textilis- tele cu 70 000 mp țesături și 3 tone pale pieptănate ; muncitorii de la întreprinderea de motoare electrice cu 350 motoare în mare parte destinate exportului.
N. COȘOVEANU

ÎNTREPRINDEREA „OLTUL"

SF. GHEORGHE : Ajutor con

cret și eficient întreprinderilor 

afectate de inundații !întreprinderea textilă „Oltul" din orașul Sf. Gheorghe, întreprindere de prestigioasă tradiție, cu notabile rezultate în întrecerea socialistă acordă un sprijin prompt și eficient altor întreprinderi de profil din județele învecinate, care au avuț de suferit de pe utma inundațiilor. Astfel, au fost preluate pentru recondiționate țesături crude de la întreprinderea similară din Mediaș (70 650 m) ; întregul lot fiind deja în proporție de 70 la sută spălat, iar în proporție de 40 la sută uscat și depozitat. Au mai fost, de a- semenea, preluate în vederea recondițianăru țesături crude de la întreprinderea textilă Sighișoara (20 000 m) și chiar produse finite de la unități comerciale din Tirnăveni (6 900 

m). Demn de semnalat este și faptul că zece tineri lăcătuși și electricieni de la „Oltul" s-au deplasat la Mediaș pentru a ajuta la repunerea în funcțiune a u- tilajului afectat de inundații. Asemenea exemple de ajutorare, săvirșite în cel' mai autentic spirit muncitoresc, însumează, firește, eforturi suplimentare, neperturbînd cu nimic planul propriei întreprinderi. Mai mult, aceasta comunica, avînd in vedere in primul rind consensul întregului colectiv de muncă, că iși propune să depășească pînă la sfirșitul anului prevederile planului cincinal cu 130 milioane lei producție globală și 430 milioane lei pro- ducție-marfă. Sintem convinși că spiritul de sacrificiu de cgre sint animați muncitorii acestui colectiv, români, maghiari, germani. înfrățiți prin același țel și aceleași aspirații, disciplina riguroasă în muncă, exigența față de propria activitate pot constitui garanții serioase în înfăptuirea celor propuse. Numai prin fapte, colectivul nostru, ne spunea secretara organizației U.T.C., Irina Buidoșo, așa cum a demonstrat-o și ih alte rînduri. este hotărît să răspundă chemării secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a diminua la maximum e- fcetele pagubelor provocate de calamități, de a reface și dezvolta in continuare, în ritm susținut, potențialul nostru industrial.
C. R. CONSTANTINESCU

FAPTE PIONIEREȘTI
Angajamentele pionierilor au sunat cu limpezime : „vom munci atit cit va fi nevoie și acolo unde va fi nevoie, după puterile noastre". Duminică, fiind zi de muncă, de muncă record, pentru întreaga țară, a fost nevoie și de „cuvintul" pionierilor. Ei și l-au spus, cu fapta, poate chiar peste puterile lor și, mai ales, ignorind că se află în plină vacanță. Inițiativele, exemplele, bilanțul se constituie ca o autentică ștafetă pionierească pur- tind însemnul muncii. Din municipiul Buzău, 500 pionieri au purtat ștafeta muncii în comunele Cilibia. C.A. Rosetti și Țintești, unde, alăturîndu-se celor 1 000 pionieri localnici, au recoltat două tone și jumătate boabe grîu. în comuna Nehoiu și Birscou, pionierii au preluat, ieri, gospodărește, treburi de migală Ia refacerea locuințelor cetățenilor și a unităților economice afectate. Tot ei au scos din propriile școli milul lăsat de ape. Asta a fost duminică ; pionierii din județ au „la activ", începind din 5 iulie, numeroase și pilduitoare fapte de muncă. Dacă le calculăm global reiese că pe frontul muncii s-au aflat 25 000 de pionieri care au totalizat 130 000 ore muncă patriotică

DOLJ : Cotele fluviului nu vor 
putea depăși cotele efortului și 

vigilenței oamenilor !

La Sadova, Dunărea abia se 
presimte. Aici, ca dealtfel pe 
întregul platou superior al ți
nutului, activitatea decurge nor
mal. Am descifrat ecuațiile a- 
cestei stări de spirit chiar la 
Sadova, unde ne-am aflat, pen
tru cîteva minute, in mijlocul 
unui detașament de eleve de la 
Liceul de îmbunătățiri funciare. 
30 de uteciste din anii l și III 
lucrau de o lună de zile la să
patul și legatul viei, la stringe- 
rea fructelor. Deși nu se efec
tuaseră încă toate calculele, co
mandantul detașamentului,, pro
fesoara Victoria Cirtov, apre
ciază un bilanț bun.

Dar Sadova se află la 20 km 
de Dunăre, de zona fierbinte a 
efortului și vigilenței oamenilor 
in contactul direct cu apele a- 
menințătoare.

Zeci de kilometri de dig, zeci 
'de km de veghe pe linia intii a 
apărării. In spatele ei — activi
tate neîntreruptă pentru salva
rea recoltei din sectoarele inun
dabile, pentru desfășurarea e- 
xemplară a întregului proces de 
producție. Redăm mai jos cite- 
va secvențe de pe acest traseu.

OSTROVENI : Veghe pe dig, 
activitate in linieAici, intre Ostroveni și Zăval, 

Jiul intilnește Dunărea. Primele 
necazuri nu le-a făcut fluviul, 
ci riul. Infiltrațiile apei atinse
seră recolta. Cu Jiul au dat oa
menii cea dinții bătălie. Au con
solidat digul, au strins recolta 
amenințată, au învins. La ora de 
față, ei se află in lupta cu flu
viul. Pe dig, o porțiune de 5 km

— ore învestite în 12 poduri și podețe refăcute, în zeci și zeci de locuințe reparate și șanțuri săpate pentru scurgerea apelor in cele 17 comune afectate de inundații. în zona de cimpie, pionierii au secerat zilnic 100 ha grîu, l-au transportat și stivuit in baloți ; tot zilnic, inclu- • siv duminică, au lopătat 300 tone de griu și au strins boabe ori spice de grîu de pe 6 ha.Transcriem o scrisoare sosită ieri pe adresa C.N.O.P. și pe care semnatarii, 160 pionieri din județul Alba, o intitulează „Și 
noi muncim" : „într-un colț din 
județul Ilfov, la Snagov—Sat, in 
tabără, au poposit pionieri din 
județul Alba, unde ploua foarte 
tare. Dar am simțit că țara ne 
e casă și de aceea ne-am alătu
rat școlarilor din Snagov, aju- 
tindu-i la lucrări urgente din 
grădina C.A.P. Am plivit bu
ruienile dintre roșii, am cules 
roșii, am înlăturat gindacii de 
pe vinete, intr-un cuvînt, am 
muncit după puterile noastre, 
ajutind pionierește gazdele. In 
curind, ne vom întoarce acasă, 
în județul Alba, lingă cei dragi. 
Alături de ceilalți pionieri vom 
continua să muncim Ia recoltare, 
precum și la înlăturarea urme
lor inundațiilor de pe teritoriul 
județului nostru". 

a revenit militarilor din subuni
tatea maiorului Alexandru Filip. 
Pe alți 7 kilometri acționează să
tenii. Umăr la umăr, ostași și 
civili, au astupat breșele cu 2 000 
de saci cu pămint și au pregă
tit pentru eventuale intervenții 
alți 6 000 de saci. In spatele di
gului au fost recoltate 270 hec
tare cu griu din zona inundabilă 
și 65 hectare cu cartofi.

„Lucrăm intens, ne spunea Ion 
Oprișor, inginer șef și președin
te al C.A.P., la seceratul griu
lui de pe suprafețele aflate în 
afara pericolului apelor. In fie
care zi participă la muncă S00 
de oameni. In acest ritm de 
lucru in două zile terminăm re
coltatul".

BECHET: Tinerii, 
în primele rînduri !

Alți 12 km de dig în răspun
derea acestei comune, alte zeci 
și zeci de hectare pe care acti
vitatea continuă zi și noapte. 
Peste 80 de tineri cu secera în 
mină. Loturile sînt riguros de
limitate. Intr-unui din puncte 
lucrează doctorul Mihai Bulacu, 
directorul spitalului, împreună 
cu uteciștii din sectorul sănătă
ții, între care Maria Ionescu, 
Ion Tănase, Angela Grădinara.

Intr-un alt punct — tinerii din 
cooperație. Notăm și aici frun
tașii : Rozica Ene, Evghenia 
Sima, Norica Nicola. Cooperato
ri, elevi, funcționari — toate ca
tegoriile satului participă la 
stringerea recoltei. In paralel, 
echipe de tineri, în frunte cu 
Iulian Popescu, secretarul comi
tetului comunal U.T.C., confec
ționează fascine, pregătesc saci 
pentru consolidarea digului. Se 
află la loc pentru eventuale in
tervenții 7 200 de fascine și 
50 000 saci.

Nu sînt singurii copii care, a- flindu-se în tabără, la odihnă, au renunțat la programul de re- creere făcindu-și un program neîntrerupt de muncă. Iată, 70 pionieri din Satul Mare se află într-o tabără din județul Harghita. Toți și-au oferit ajutorul la treburile din localitatea afectată de inundații. Așa se face că. duminică, ei se aflau în plină acțiune de reparare a gardurilor gospodăriilor afectate de viituri. •Comunele din județul Ilfov s-au bizuit serios în cursul zilei de ieri pe hărnicia pionierilor. 
Joița : 150 pionieri au secerat griu iar alți 50 au cărat snopii la combine ; Chirnogi : 400 pionieri au prășit porumbul în I.A.S. ; Jilavele : 200 pionieri au recoltat 2 500 kg caise, 8 000 kg fasole verde și mari cantități de ceapă și usturoi ; la Buftea, 258 pionieri și 38 cadre didactice au secerat 5 ha grîu, porțiune inundată ; Gostianu : 140 elevi ausăpat canale și șanțuri pe 500 m și au cules 6 500 kg ceapă ; în Oltenița, 500 pionieri au cules 1 500 kg spice... Și acestea sînt numai cîteva date din telexul zilei de duminică — zi de muncă și pentru pionieri.

LUCREȚIA LUSTIG

CALARAȘI-DABULENI: 
Echipele de supraveghere 

in acțiune !

Tudor Goață, de gardă la co
mandamentul local, ne infor
mează : Azi se încheie recoltatul 
celor 323 hectare de griu-; se 
scot cartofii, ceapa și morcovii 
de pe 100 hectare cu legume; 
se dă coasa a treia pe 60 hec
tare cu lucernă. Muncesc zilnic
1 200 de oameni.

Pe dig lucrările de consolidare 
au fost executate. Pentru supra
vegherea lui însă s-au creat e- 
chipe speciale a căror bună or
ganizare atit la Călărași, cit și 
la Dăbuleni merită relevată.

Fiecare echipă formată din 
patru membri răspunde de cite
2 km de dig. Patrularea con
tinuă și noaptea, la lumina feli
narelor, a lanternelor. Din 4 in 
4 km. există stații de radioemi- 
sie-recepție.

La Dăbuleni, ștafeta efortului 
și vigilenței este preluată de oa
menii din Potelu, prima comună 
dunăreană din județul Olt.

ION ANDREIȚA 
PAVEL PERFIL 

VASILE RANGA 
VALERIU TANASOFF

Secvențe
• Sus în munții Lotru, la alti

tudinea de peste 2 060 m continui 
transporturile de alimente pentru 
constructorii de pe loturile Jidoa- 
ia, Hoteagu și Voineșița-nord spre 
care nu au fost deschise încă 
căile de acces. Acolo unde încă 
nu pot trece caravanele de cai» 
ajung oamenii. Drumul este încă 
foarte greu, alunecăm, dar tineri 
echipați cu cizme și îmbrăcămin
te groasă le străbat, acum, în- 
tr-un timp mult • mai scurt. Este 
al șaselea transport spre loturi,
ne spunea Ion Nistor, secretar *1  
comitetului U.T.C. al grupului de 
șantiere Lotru. Și colegii noștri de 
flecare dată ne așteaptă eu ace
eași emoție. Eu am condus grupul 
de la Jidoaia, dar ctnd s-au Îna
poiat tovarășii mei din celelalte 
grupe de la Voineșița mi s-a tn- 
minat un mesaj, un bilet scris In 
grabă: „Mulțumim uteciștilor
pentru ajutorul lor". Marți, 15 iu
lie, un nou grup încărcat cu ali
mente pleacă spre Voineșița și 
Hoteagu. Legătura cu cel de «us 
nu a fost, spun lotrenii, nici o zi 
Întreruptă.

• Intr-una din traseele sale 
obișnuite din munții Cozia, Nico- 
lae Drăgoescu, șeful echipei sal- 
vamont din Călimănești, a desco
perit intre stlncile prăvălite un 
om surprins acolo de calamități. 
Mai trăia dar fără nădejdea de 
a-șl mai găsi salvarea. Curajosul 
tinăr l-a transportat plnă la mo
telul din Valea Oltului și de aici, 
cu ajutorul unui alt coleg, Maria 
Morariu, la spitalul Brezot. Omul 
salvat, Petre Constantinescu, are 
2 copii care ii poartă tinărului din 
Călimănești adinca lor recunoștin
ță. Spre întregirea portretului tre
buie să spunem că Nicolae Dră
goescu este student la A.S.E, 
cursuri fără frecvență șl locțiito
rul secretarului comitetului orășe
nesc U.T.C.

LUCIA HOSSU

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii 
Democrate Vietnam, TON DUC THANG, următoarea telegramă:Cu vie emoție, am aflat de marile inundații ce au avut loc în numeroase provincii ale României, pricinuind pierderi în diferite domenii poporului frate român.în numele poporului vietnamez, al guvernului Republicii Democrate Vietnam și al meu personal, doresc să vă exprim dumneavoastră și, prin dumneavoastră, populației din regiunile sinistrate, profunda noastră simpatie.Sîntem ferm convinși că. prin măsurile urgente luate de partidul și guvernul României, poporul român va lichida rapid urmările inundațiilor.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, a primit din partea tovarășei DOLORES 
IBARRURI, președintele Partidului Comunist din Spania, și .a to
varășului SANTIAGO CARRILLO, secretar general al Partidului 
Comunist din Spania, următoarea telegramă :Stimate și iubite tovarășe Ceaușescu,în momentele grele pe care le trăiește poporul român, ea urmare a marii catastrofe naturale ce a lovit opera mai multor ani de muncă și de eforturi ale poporului român realizate în România socialistă sub conducerea Partidului Comunist Român, permiteți-ne să vă exprimăm solidaritatea noastră frățească și încrederea că, sub conducerea dumneavoastră, în fruntea Partidului Comunist Român, strins legat de popor, așa cum s-a dovedit și în aceste zile de tragică dezlănțuire a forțelor naturii, pierderile vor fi recuperate și iubitul popor român va continua opera de desăvîrșire a socialismului în minunata dumneavoastră patrie.

Președintele Republicii Socialiste România, ' NICOLAE 
C E A U Ș E S C U, a primit din partea directorului Organizației 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.), SAN
TIAGO QUIJANO-CABALLERO, următoarea telegramă:în absența directorului executiv dr. Kahne. am onoarea ca. în numele organizației noastre și *1  meu personal, să vă transmit' sentimentele noastre de reală compasiune față de populația afectată de catastrofa naturală care a lovit țara dumneavoastră.Doresfc să vă asigur. Excelență, că, așa cum a procedat ți în trecut, Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.), va încerca, pe măsura tuturor mijloacelor de care dispune, să-și aducă sprijinul față de părțile sectorului industrial care au fost cel mai grav afectate.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea secretarului executiv al 
Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa, JANEZ STANOVNIK, 
următoarea telegramă :Luînd cunoștință cu multă îngrijorare de inundațiile fără precedent din România și de pagubele provocate de acestea economiei țării dumneavoastră, doresc să vă adresez un mesaj de simpatie în această situație de urgență.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU. a primit din partea înaltului Comisar al Națiu- • 
nilor Unite pentru refugiați, SADRUDDIN AGA KHAN, urmă
toarea telegramă :Am aflat cu tristețe despre situația dramatică provocată de viitura Dunării și despre ploile torențiale care au inundat o mare parte a României. Vă rog să primiți și să împărtășiți și membrilor guvernului dv., sentimentele mele de profundă simpatie și asigurările celei mai înalte considerațiuni.

Tovarășul MANEA MANESCU, primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a primit din partea tovarășului 
A. N. KOSIGHIN, următoarea telegramă :

în numele guvernului sovietic și al meu personal, vă exprim profunda noastră compasiune in legătură cu inundațiile de pe teritoriul Republicii Soda-liste România, care au produs daune economiei țării. Sîntem convinși că oamenii muncii vor reuși să restahilească, în cel mai scurt timp, oondițiile normale de viață in zonele lovite de calamități. .
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

a primit din partea COMITETULUI CENTRAL AL P.C.I., urmă
toarea telegramă :j Comitetul Central al Partidului Comunist Italian vă exprimă compasiunea sa frățească și profundă față de grelele încercări și | suferințe ale populației țării dumneavoastră, lovită de inundații : dezastruoase. In spiritul de prietenie și de solidaritate care caracterizează relațiile dintre partidele noastre și țările noastre, vă dorim deplin succes in ampla acțiune de salvare și de apărare ce se desfășoară în prezent în zonele afectate, pentru a face față consecințelor unor calamități atît de grave.

BULETIN HIDROLOGIC
• APELE DUNĂRII CONTINUA SA CREASCĂ •< MU

REȘUL SE MENȚINE PESTE COTELE DE INUNDAȚIEîn dimineața zilei de 13 iulie, dintre apele interioare numai Mureșul își mai menținea apele peste nivelul cotelor de inundație, la Nădlac cu 120 cm, și Prutul, la Ungheni cu 15 cm. în cursul zilei, apele Prutului vor scădea sub cotele de inundație, iar ale Mureșului le vor mai depăși cu 100 cm.Pe Dunăre, nivelul apelor a crescut în ultimele 24 de ore cu 2—17 cm in sectorul Baziaș— Turnu Măgurele, și au scăzut pe porțiunea Zimnicea—Hîrșova cu 2—9 cm. La Brăila, cotele erau în creștere cu 2 cm, între Galați
STAREA TIMPULUI

VREME FRUMOASA DAR CU CER VARIABILPentru următoarele 24 de ore se prevede o vreme frumoasă, cu cer variabil și înnourări mai accentuate în sud-estul țării și în zona de deal și munte, unde, pe alocuri, se vor semnala a- verse de ploaie însoțite de descărcări electrice. în rest, aver

și Isaccea erau staționare, iar la Tulcea înregistrau o creștere de 3 cm. Nivelurile depășesc cotele de inundație cu 17 cm la- Calafat, cu 15 cm la Bechet, cu ,43 cm la Corabia, cu 27 cm la Zimnicea, cu 90 cm la Hîrșova și cu 12 cm la Tulcea.Dunărea va continua să crească in următoarele zile cu 2—20 cm pe sectorul Baziaș—Zimnicea și va scădea ușor !n aval cu 2—3 cm. Culminația viiturii pe Dunăre se va produce Ia intrarea în țară în jurul datei de 16 iulie.

sele vor fi cu totul izolate. Temperaturile maxime vor oscila intre 24 și 32 de grade.La București, vremea va fi frumoasă cu cer variabil, favorabil ploii sub formă de averse in cursul după amiezii de luni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 30 de grade.

PAGUBELE SINI MARI, TREBUIE SA FACEM TOTUL PENTRU CA VIATA SĂ REVINĂ IA NORMAI!

In seria noastră de imagini-document, vă prezentăm as
tăzi noi secvențe edificatoare pentru dimensiunile pagube
lor pricinuite de inundații în zona Slobozia — Urziceni, pre
cum și în județul Covasna: sonde acoperite de apă in Bă

răgan; gospodării din Urziceni avariate de puhoaie; utilajul 
udei exploatări miniere, cea de la Racoș, scufundat, la 7 m 
sub apă, într-un adevărat lac de peste 700 000 de m.c. pen

tru a cărui asanare motopempe de mare capacitate lucrează 
fără întrerupere, zi și noapte. Ultima imagine ne sugerează 
marile distrugeri din comunele Aita Mare și Aita Medie, unde 822 de construcții au fost inundate pină la acoperiș; 

apa a mai acoperit in aceste locuri 122 hectare teren arabil, 
454 hectare cu finețe și 98 hectare de pășune.



TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, N I C O L A E 

C E A U Ș E S C U, a adresat domnului AHMED HASSAN AL-BAKR, 
președintele Republicii Irak, următoarea telegramă :Cu ocazia aniversării proclamării Republicii Irak și a Zilelor Revoluției Naționale, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, cele.mai călduroase felicitări și cele mai sincere urări de sănătate și fericire pentru dumneavoastră, de pace și progres pentru poporul irakian prieten.Salutând cu multă satisfacție dezvoltarea rapidă a relațiilor de prietenie și colaborare româno-irakiene în urma convorbirilor avute cu dumneavoastră Cu prilejul vizitei pe care am efectuat-o în februarie 1974 in frumoasa și ospitaliera dumneavoastră țară, îmi exprim convingerea că raporturile politice, economice, tehnico-ști- ințifice și in alte domenii dintre statele noastre se vor adinei și extinde continuu, in interesul popoarelor român și irakian, pentru triumful luptei pentru pace, independență națională și progres, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.

Președintele Republicii Socialiste România, NI COL A E 
CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii Franceze, 
VALERY GISCARD D'ESTAING, următoarea telegramă :îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, domnule președinte, țn această memorabilă zi de 14 iulie, sărbătoarea națională a Republicii Franceze, cele mai calde felicitări ‘împreună cu urările mele de fericire personală și prosperitate continuă poporului fiancez prieten:îmi exprim încă o dată convingerea că. în spiritul tradiționalei prietenii dintre popoarele noastre, cooperarea româno-franceză va înregistra noi dimensiuni în interesul ambelor țări, al păcii și securității în Europa și în întreaga lume.

Primul mîAistru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, a adresat domnului SADDAM HUSSEIN, vice
președintele Consiliului Comandamentului Revoluției al Republicii 
Irak, următoarea telegramă :Cu ocazia aniversării proclamării Republicii Irak și a Zilelor Revoluției Naționale, îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelentei Voastre cele mai cordiale felicitări și urări, de fericire personală. precum și urări de prosperitate pentru poporul irakian prieten.

VIZITA 
CANCELARULUI 

FEDERAL 
AL REPUBLICII 

AUSTRIA, 
BRUNO KREISKYCancelarul federal al Republicii Austria, Bruno Kreisky împreună cu soția, doamna Vera Kreisky, și persoanele oficiale care îl însoțesc, au făcut duminică seara, o scurtă vizită prin unele stațiuni de pe litoral.Făcînd un popas în stațiunile Saturn și Olimp, oaspeții au avut posibilitatea să admire, de pe terasele hotelurilor „Hora“ și „Amfiteatru", panorama îneîntă- toare a cadrului natural, originalitatea construcțiilor și arhitectura variată a edificiilor de pe litoral, care găzduiesc anual aproximativ 2 000 000 de turiști români și străini.

★Președintele Consiliului popular al județului Constanta, Va- sile Vîlcu, a oferit duminică un dineu în onoarea cancelarului federal al Austriei și a soției sale.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, a adresat primului-ministru al Republicii 
Franceze. JACQUES CHIRAC, următoarea telegramă :Ziua națională a Republicii Franceze îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez felicitările mele cordiale, împreună cu cele mai «incesre urări de sănătate și succes.Sînt convins că apropiata dumneavoastră vizită în România, care este așteptată cu viu interes, va da un nou impuls dezvoltării relațiilor de prietenie și cooperare dintre țările noastre.Ministrul afacerilor externe, George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului irakian al afacerilor externe, Saadoun Hammadi. cu ocazia aniversării proclamării Republicii Irak și a Zilelor Revoluției Naționale.

★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a transmis o telegramă de felicitare

ministrului de externe al Republicii Franceze. Jean Sauvagnar- gues. cu prilejul Zilei naționale a acestei țări.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primiț o telegramă de mulțumire din partea ministrului de externe al Republicii Malgașe, dr. Remi Tiandraza, pentru felicitările a- dresate cu ocazia zilei naționale a acestei țări.

TELEVIZIUNE
PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune tn limb» maghia
ră. 18,30 Rugbi: Farul Constanța 
(campioana României) — Bonya- 
sen (campioana Țării Galilor) — 
repriza a H-a. Transmisiune di
rectă de. la Constanța. 19,20 1001 
de’ seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 
steaua fără nume — emisiune- 
concUrs pentru tineri interpret 
de muzică ușoară. 20,50 Noi și vii
torul apropiat. Convorbiri cu ab
solvenți ai lnvățămintului tehnic 
superior despre perspectivele lor 
profesionale. 21.05 Roman-foileton: 
..Așa s-a călit oțelul". Episodul V. 
22,15 24 de ore. 22,30 închiderea 
programului.

PROGRAMUL 2

17,00 Telex. 17,05 Cintece patrio
tice pentru tineret. 17.25 Film ar
tistic: „Răsplata". Producție a 
studiourilor de televiziune iugo
slave. 18,20 Muzică populară. 18,45 
„Vibrăm în consonanță cu ritmu
rile noi" — emisiune de versuri. 
19.05 Noapte dramatică la Nehoiu. 
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Film serial pentru copii: 
„Daktari". 20.25 Biblioteca pentru 
toți. 21.15 Telex. 21,20 Contribuția 
întreprinderilor bucureștene la re
cuperarea pagubelor provocate de 
inundații. 21,40 O seară cu or
chestra Booni Scot Big Band. 
22,10 închiderea programului.

încheierea vizitei 
primului ministru al 

statului Trinidad-TobagoSîmbătă dimineață, la Palatul din Piața Victoriei s-au încheiat convorbirile oficiale dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, și primul ministru al statului Trinidad- Tobago. Eric Williams.Convorbirile, ale căror rezultate sînt consemnate în Comunicatul Comun privind vizita premierului statului Trinidad- Tobago, s-au desfășurat intr-o atmosferă cordială, de înțelegere reciprocă.In aceeași zi. a avut loc semnarea Acordului pe termen lung privind cooperarea economică, industrială și tehnică, a Protocolului conținînd programul de lucru convenit de cele două părți în acest domeniu și a A- cordului de cooperare în domeniul științei și tehnologiei.
★După vizita oficială de prietenie întreprinsă în țara noastră, la invitația primului ministru Ia Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, gîmbătă dimineața au părăsit Capitala primul ministru al statului Trinidad-Tobago, Eric Williams, și persoanele oficiale care l-au însoțit.Pe aeroportul Otopeni. unde erau arborate drapelele de stat ale celor două țări, primul ministru al statului Trinidad- Tobago a fost salutat de primul ministru al guvernului. Manea Mănescu. George Macovescu. ministrul afacerilor externe, de alți membri ai guvernului și persoane oficiale.

„Scînteia tineretului"

pag. 6

Ambasadorul României primit 

de emirul a.i. al Kuweitului
Duminică, ambasadorul român in Kuweit, Constantin Căruntu, a fost primit de emirul a.i. șeic Jaber Al-Ahmed Al-Jaber Al Sabah, căruia i-a transmis, din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. un meSaj de prietenie, de sănătate, fericire și prosperitate poporului kuwei- tian prieten.Alteța Sa emirul a.i. a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu sincera sa afecțiune și respectul său pentru activitatea neobosită a președintelui României și a guvernului român prieten pentru dezvoltarea ascendentă a relațiilor.

cu statul Kuweit, pentru poziția constructivă, de prietenie mereu activă a României, pentru rezolvarea pe cale politică a conflictului din Orientul Apropiat.Șeicul Jaber Al-Ahmed Al- Jaber Al-Sabah a transmis un mesaj de prietenie președintelui Nicolae Ceaușescu și poporului român, urînd succese tot mai mari în opera de dezvoltare a economiei românești și de reconstrucție a zonelor și obiectivelor industriale afectate de inundații. Alteța Sa a declarat că, în aceste momente grele, prin care trece poporul român, poporul kuweitian și liderii săi sînt alături de România.
Dialogul european 

de la Geneva
Delegațiile participante la Conferința pentru securitate și coo

perare in Europa desfășoară, in aceste zile, eforturi intense 
pentru soluționarea ultimelor probleme care au mai rămas in 
vederea Încheierii cu succes a fazei a doua a Conferinței.în acest scop, negocierile au continuat și în zilele de sîmbătă și duminică, într-o serie de organe de lucru. S-au înregistrat, astfel, progrese în subcomisiile pentru principiile relațiilor dintre state și pentru aspectele militare ale securității, ca și în Comisia pentru problemele cooperării economice. De asemenea, pe baza unui document inițiat de România, împreună cu țările direct interesate, continuă cu succes negocierile în vederea definitivării textului ce va fi inclus in actul final al conferinței, privitor la legătura dintre securitatea și cooperarea în Europa și securitatea și cooperarea în zona Mediteranei.în cadrul ședinței Comitetului de coordonare, șeful delegației Finlandei, ambasadorul J. Ilo-

niemi, a arătat că guvernul finlandez a început o activitate intensă de pregătire a cadrului celei de-a treia faze a conferinței, la nivelul șefilor de stat și de guvern.într-o declarație făcută corespondentului Agerpres, ambasadorul J. Iloniemi a afirmat că pregătirile în vederea asigurării celor mai bune condițiuni de organizare a reuniunii la nivelul cel mai înalt se desfășoară in ritm susținut. Finlanda — a spus el — acordă cea mai mare atenție acestui eveniment de importanță remarcabilă în viața continentului european și nu precupețește nici un efort pentru ca reuniunea conducătorilor statelor participante la conferință să beneficieze de cele mai bune auspicii.
ORIENTUL APROPIAT

Floretista Ecaterina 
lencic Stahl — 

campioană mondială 
Proba feminină de floretă din 

cadrul Campionatelor mondiale 
de scrimă, care se desfășoară la 
Budapesta, s-a încheiat cu o 
strălucită victorie a sportivei 
roniânee Ecaterina Iencie-Stahl, 
care a cucerit medalia de aur 
și titlul de campioană a lumii.

tn turneul final. Ecaterina 
Iencie-Stahl a totalizat patru 
victorii, fiind urmată in clasa
ment de Olga Kniazeva 
(U.R.S.S.) și Ildiko Bobis (Un
garia) — cu cîte trei victorii.

Turneul internațional 
„Trofeul Carpați“ 

la handbalIntre 25—30 iulie, Federația Română de Handbal, organizează cea de-a XV-a ediție a tradiționalului turneu Internațional dotat cu „Trofeul Carpați", pentru echipe masculine și feminine.La turneu și-au anunțat participarea numeroase reprezentative. Astfel, pentru turneul e- chipelor masculine notăm prezența campioanei mondiale pe anul 1974. naționala României, puternica formație a R.D. Ger
mane — clasată pe locul doi la ultimul campionat mondial, fosta campioană olimpică din anul
1972. Iugoslavia, redutabilele e- 
chipe ale U.R.S.S. și Cehoslova
ciei.Și la turneul feminin o participare selectă : România, vice- campioană mondială pe anul1973, reprezentativele U.R.S.S., 
Ungariei, Cehoslovaciei și R.D. 
Germane.Acest important turneu, ale cărui partide se vor desfășura in 
București, la Palatul sporturilor și culturii, la Pitești, în Sala sporturilor și la Ploiești, în sala Victoria, va constitui pentru e- chipele participante un criteriu de verificare înaintea Campionatului mondial feminin din acest an și o pregătire în vederea Jocurilor Olimpice din anul 1976. (G. F.).

SPOIIT • SPUW
TRIPLĂ PERFORMANȚĂ 

A RAPIDULUI
• Cucerirea pentru a noua oară 
in primul eșalon al fotbaluluiPentru a noua oară, mult invidiatul trofeu „Cupa României" la fotbal poposește în vitrina clubului din Giuleșți după victoria repurtată de Rapid în finala de sîmbătă seara, pe stadionul „23 Augusț" din Capitală, în fața Universității din Craiova, de care a dispus cu scorul de 2—1. Este . un merit incontestabil al fotbaliștilor giuleșteni, care anul acesta, aureolați de ciștigarea acestei populare competiții, revin totodată în primul eșalon fotbalistic al țării, termi- nînd pe primul loc in seria a II-a a Diviziei B. Se cuvine menționat faptul că juniorii aceluiași club obțin, la rîndul lor, titlul de campioni republicani. Acest an bun al rapidiștilor- răsplătește, de fapt, o muncă susținută și serioasă a tuturor jucătorilor, a antrenorilor și a conducerii clubului Rapid, care merită felicitările de rigoare.Finala, urmărită de zecile de mii de spectatori pe stadion sau în fața micilor ecrane, a plăcut, atît prin jocul prestat, cind jucătorii „au jucat fotbal". dar

Pe micul ecran
LUNI 14 IULIE - ora 18.30 — 

RUGBI : Farul Constanța — 
Bonymaen (Țara Galilor) — re
priza a II-a. Transmisiune direc
tă de la Constanța.

MARȚI 15 IULIE — ora 17.05. 
MIERCURI 16 IULIE — ora 17,05 
și JOI 17 IULIE — ora 17,30 — 
CAMPIONATELE MONDIALE 
DE SCRIMA. Selecțiuni înre
gistrate de la Budapesta.

VINERI 18 IULIE - ora 14,20, 
SÎMBĂTĂ 19 IULIE - ora 15.20 
și DUMINICA 20 IULIE - ora 
14,25 - TENIS DE CIMP :
SPANIA — ROMANIA (semifi
nala grupei A <lin zona europea
nă a ..Cupei Davis”). Transmisi
une directă de la Barcelona.

M E R I
• PE TERENURILE clubu

lui sportiv „Progresul" din Ca
pitală. au luat sfirșit ieri după- 
amiazâ. întrecerile turneului 
zonal (grupa D) din cadrul com
petiției internaționale femini
ne de tenis pentru echipe de 
tineret, dotată cu „Cupa Annie 
Soisbault".

Victoria a revenit echipei 
României, care a cișiigat cu 
scorul de 3—0 finala disputată 
cu formația Australiei. Rezulta
tele tehnice : Virginia Ruzici — 
Dianne Evers 6—2. 6—2 ; Ma
riana Simionescu — Nerida Gre
gory 6—0, 9—7 ; Ruzici, Simio
nescu — Evers, Gregory 6—3, 
6—1.

în urma acestei victorii, e- 
chipa României s-a calificat 
pentru turneul final al compe
tiției. programat la sfîrșitul a- 
cestei săptămînj la Le Touquet.

• ÎN CONCURSUL atletic fe
minin de la Budapesta, pentru 
semifinalele Cupei Europei, at
letele românce au obținut trei 
victorii și s-au clasat pe locuri 
fruntașe în majoritatea probelor. 
Victoriile echipei noastre au fost 
realizate de Natalia Andrei — 
4T2”8/10 la 1 500 m, Virginia 
Ioan — 1.82 m la săritura în înăl
țime și Mariana Suman 2’00"2 10 
la 800 m plat. în proba de sări
tură in lungime. Dorina Cătinea- 
nu s-a situat pe locul doi cu

a „Cupei României" e Revenirea 
e Juniorii - campioni ai țăriimal ales prin situațiile de gol create de ambele echipe și a evoluției scorului. Craiovenii deschid scorul prin Oblemenco în min. 54, în urma unui șut puternic și cu efect pentru ca Manea, In min. 70. să aducă e- galarea. Pînă la sfîrșitul partidei, cu toate eforturile depuse de jucătorii ambelor echipe, scorul rămîne egal. în prelungiri, fotbaliștii bucureșteni. mai proaspeți, și cu un jucător in plus față de studenți, obțin victoria in min. 99 prin golul lui Manea, care a șutat pe sub portarul Purcaru, nesigur în partida de sîmbătă. Păcat și regretabil că jocul a fost umbrit de unele excese de nervozitate ale unor jucători, astfel că arbitrul N. Rainea, care a avut o misiune dificilă, a fost nevoit să-i elimine pe Deselnicu, Berneanu și Neagu.în primul tur al „Cupei Cupe

lor". Rapid va întîlni la București cunoscuta formație belgi
ană Anderlecht Bruxelles.

GABRIEL FLOREA

D I A bl
6.45 m. Totalizind 50 de punete 
și clasindu-se pe locui secund 
in grupa de ia Budapesta, echi
pa României s-a calificat pentru 
finala competiției, ce va avea loe 
in luna august la Nisa.

• IN ZIUA a doua a concur
sului de Ia Torino — una din 
grupele semifinale ale „Cupei 
Europei" la atletism masculin — 
sportivii români au obținut două 
victorii. După ce in prima zi a 
eiștigat cursa de 10 000 m, Ilie 
Floroiu a terminat învingător și 
in proba de 5 000 m, cu timpul 
de 13’35"16/100, reușind să-l în
treacă pe cunoscutul fondist bel
gian Emile Puttemans, clasat pe 
locui doi, cu 13’44“12/100.

In proba de aruncarea suliței, 
Gheorgbe Megeiea și-a adjude
cat victoria stabilind un nou 
record național, cu performanța 
de 83,65 m.

• ÎN CADRUL Balcaniadei 
de tenis, care se desfășoară la 
Atena, echipa feminină a Româ
niei a obținut două victorii. Te- 
nismenele românce au intrecut 
cu 3—0 selecționata Iugoslaviei 
și au dispus cu 2—1 de formația 
Greciei.

• AVIOANE ISRAELIENE au întreprins, duminică, două raiduri de bombardament asupra taberei de refugiați palestinieni de la Ein el Halaw. una din suburbiile orașului Saida, din sudul Libanului — anunță agențiile M.E.N.. France Presse și Reuter. Raidurile au început la ora 14,30, ora locală (11.30 G.M.T.), și au luat sfirșit după o oră. potrivit declarației unui purtător de cuvint libanez.Acesta este cel deral doilea atac israelian lansat asupra coastei Libanului in decurs de o săptămină, după operațiunea militară, pe apă și pe uscat, întreprinsă în apropiere de orașul Tyr. 1Apărarea antiaeriană a rezistenței palestiniene a intrat în acțiune împotriva aparatelor israeliene. care au lansat bombe și rachete in regiunea atacată.Un comunicat militar libanez anunță că apărarea antiaeriană a Libanului a intrat în acțiune, timp de 20 de minute. împotriva avioanelor israeliene.• O UNITATE a forțelor aeriene israeliene a atacat duminică, la ora 15,00. ora locală, un obiectiv palestinian în sectorul Saida din Liban, anunță un purtător de cuvint militar israelian.• UN AVION ISRAELIAN a fost doborît, duminică, la ora 15,35, ora locală (12,35 G.M.T.), de către apărarea antiaeriană — anunță un comunicat militar palestinian, reluat de agenția W.A.F.A. Sursa precizează că a- paratul a căzut în sectorul Sa- rafant. pe litoralul libanez. Au fost întreprinse cercetări pentru găsirea pilotului.
• LA ÎNCHEIEREA primei 

vizite oficiale a unui șef de gu
vern israelian în R.F. Germania, 
primul ministru Yitzhak Rabin 
a părăsit, simbătă seara. Bonnul, 
indreptîndu-se spre patrie.

în decursul vizitei sale de 
cinci zile, Yitzhak Rabin a avut

convorbiri cu președintele Wai
ter Scheel, cancelarul Helmut 
Schmidt, ministrul de externe 
Hans Dietrich Genscher și cu 
liderii principalelor partide po
litice, conferind asupra situați
ei din Orientul Mijlociu și a 
relațiilor bilaterale. t

Primul ministru israelian s-a 
întilnit, de asemenea, simbătă 
dimineața, cu secretarul de stat 
al S.U.A., Henry Kissinger, — 
venit special de Ia Geneva pen
tru a-i oferi noi clarificări asu
pra poziției egiptene in ceea 
ce privește un nou acord interi
mar egipteano-israeiian. După 
convorbire, care a durat trei 
ore, Henry Kissinger a declarat 
că s-au înregistrat progrese pri
vind un nou acord între cele 
două țări din Orientul Mijlociu. 
Primul ministru Rabin a decla
rat, în schimb, că „mai trebuie 
să depășim o serie de dificul
tăți".

Fila de calendar îmi aduce a- 
minte de Bagdad. Fila de ca
lendar și, probabil, căldura de 
afară, și lumina care cade pe 
zidurile albe. Fiindcă Bagdadul, 
pentru mine, înseamnă 14 iulie 
(prima zi cind i-am co
lindat străzile, cu_ doi ani in 
urmă), înseamnă căldură (acolo 
temperaturile cresc pînă la 50 
de grade, vara, Ia umbră), în
seamnă lumină puternică și zi
duri albe. Ziduri spongioase, de 
cretă sau de zahăr, puse sub vii 
reflectoare, n-aș zice solare, aș 
zice cosmice.

Bagdadul, pentru românul de 
altădată era visul macedonskian 
la alte tărimuri, contrariul exo
tic al peisajului carpatin de iar
nă, reversul posibil al nopții 
de decembrie. Viscole șfichiuind 
torid, furtuni cu omăt de ni
sipuri... Bagdadul imaginației 
mai însemna legendă. Palate, 
haremuri, cămile, califi — și 
buni și răi. Și-o fată frumoasă, 
în căpșorul căreia s-ar fi născut, 
se zice, o mie și una dintre po
veștile cele mai minunate ale 
planetei...

Pentru cel ce poposește azi, 14 
iulie, la Bagdad, orașul înseam
nă istorie. O istorie în care fila 
numărul unu o constituie con
temporaneitatea : mulțimea scan- 
dind pe străzi lozinci revoluțio
nare ; mulțimea aprinzind lam
pioane pe bulevardul Harun al 
Rașid, sau pe malurile Tigrului ; 
mulțimea defilind cu mari pa
nouri și cu mii de steaguri pe 
stadionul centrai. La Bagdad is
toria începe, azi, de Ia prezent, 
căci numai văzind capitala Ira
kului in ziua- de 14 iulie începi 
să-ți amintești primul Cod de 
legi al lui Hammurabi. Hammu
rabi ?. Un personaj apropiat da
că te gindești că viețuise cu nu
mai 3 700 de ani în urmă, în 
timp ce populația Babilonului, 
oraș aflat puțin mai la sud, avea 
alte citeva mii de ani avans, iar 
trecutul locurilor se topește fie 
in legenda biblică a nașterii pri
mului om, aici, fie se învîrte în 
jurul misterioasei pile electrice 
din Muzeul Bagdadului, pilă 
funcționind pe principiul Volta, 
însă precedîndu-1 cu multe mi
lenii, fără să se știe din care 
cer putea să parvină...

Dar la Bagdad, azi, poate doar 
specialiștii și turiștii au timp 
pentru o istorie atît de înde
părtată. Deschisă cu fila prezen
tului, pentru omul de rind isto
ria se întoarce repede la eveni
mentele ultimelor decenii și re
vine Ia prezent. La azi. Fiindcă 
dacă muzeele spun adevărul 
despre trecut, se pare că ele 
nu-l spun, adesea, decit pe ju
mătate in ceea ce privește con
dițiile de viață ale truditorilor 
simpli. Ele înfățișează „marile 
realizări" ale timpului, dar uită, 
sau nu o pot conserva, mizeria 
cotidiană in care au trăit oame
nii cei mai obișnuiți, multitu
dinea lor de probleme, care vin

14 iulie - Sărbătoarea na
țională a Franței - mar
chează aniversarea revolu
ției din 1789 (ziua căderii 
Bastiliei), eveniment care, 
prin semnificația sa, prin 
ideile progresiste pentru 
care a militat și prin răsune
tul avut in epocă, s-a înscris 
in istoria întregii lumi.

în imagine - Paris, vedere 
pe Sena de la înălțimea 
Turnului Eiffel.

încheierea turneului 
vest-european 

al lui H. KissingerSecretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, și-a încheiat simbătă turneul său vest-european. EI a efectuat scurte vizite la Paris, Geneva și Bonn.După cum s-a anunțat la Geneva, șeful diplomației americane a avut două runde de convorbiri cu ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, Andrei Gromîko. Escala de la Paris i-a permis contacte cu o- mologul său francez, Jean Sauvagnargues, și a fost primit de președintele Valeijy Giscard d’Estaing. La Bonn, în afara «convorbirilor cu ministrul de externe, Hans Dietrich Genscher, și cu cancelarul Helmut Schmidt, el a avut, de asemenea, o întâlnire cu primul ministru al Israelului, Yitzhak Rabin, aflat intr-o vizită oficială în această țară.Referindu-se la convorbirile pe care le-a avut cu Andrei Gromîko și cu premierul israelian, Henry Kissinger a declarat că ele au permis realizarea unor progrese tn problemele examinate, dar că unele chestiuni au rămas In continuare tn suspensie.
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• LA AMPLELE MANIFES
TĂRI prilejuite de proclamarea 
independenței Insulelor Sao 
Tome și Principe, care s-au des
fășurat la 12 și 13 iulie, a parti
cipat și reprezentantul personal 
al președintelui Republicii So
cialiste România. ambasadorul 
țării noastre la Brazzaville, 
Gheorghe Stoian.

CONSULTĂRI ALE 
PREMIERULUI PORTUGHEZPrimul ministru al Portugaliei, Vasco Dos Santos Goncalves, a început, din însărcinarea Consiliului Revoluției, consultări în vederea numirii unor noi titluri ai fosturilor ministeriale rămase vacante prin hotărîrea Partidului Socialist de a se retrage din coaliția guvernamentală. Partidul Socialist era reprezentat în cabinet de doi miniștri și de cinci secretari de stat.în contextul creat de retragerea socialiștilor din guvern, primul ministru portughez a avut, sîmbătă, o întîlnire cu reprezentanții celor trei partide rămase în coaliția guvernamentală — Partidul Comunist, Mișcarea Democratică Portugheză și Partidul Popular Democratic.

• LA PANMUNJON a avut 
loc o nouă ședință a Comisiei 
militare de armistițiu din Co
reea. Conducătorul părții repre
zentând R.P.D. Coreeană a con
damnat o serie de acțiuni pro
vocatoare întreprinse in zona 
demilitarizată de părțile sud-eo- 
reeanâ și americană împotriva 
reprezentanților R.P.D. Coree
ne. Arătând că numai in cursul 
acestui an au avut loc peste 
350 de astfel de provocări, re
prezentantul R.P.D. Coreene a 
cerut încetarea acestor acțiuni 
care împiedică activitatea nor
mală a Comisiei militare de ar
mistițiu și sporește încordarea 
din zonă.

• PRODUCȚIA industriei far
maceutice din R.F. Germania 
una din țările cu cea mai mare 
producție și unul dintre cei mai

. mari exportatori de medica
mente din lume — a crescut, a- 
nul trecut, cu 14 la sută, in com
parație cu anul precedent.

In același timp, prețurile la 
produsele industriei farmaceuti
ce — scrie revista „Chemical 
Age" — au crescut, in decursul 
unui an, cu 5,8 la sută, in R.F 
Germania.

înnoiri pe pămintul 
vechilor legende

dintr-un trecut al inegalității, ai 
oprimării și subjugării. Este o 
senzație pe care o trăiești la 
Bagdad in egală măsură ca și 
în cartierele sărace ale Atenei, 
obligat fiind să te intrebi : unde 
sînt zeii ?, unde sînt împărații ?, 
unde sînt marii inventatori și 
oameni de cultură ?

Intr-o zi de 14 iulie, Irakul a 
devenit conștient de ideea că 
un trecut fabulos nu este de 
ajuns, că ocirmuirile actuale 
trebuie să dea răspuns prezen
tului și viitorului. Reacția contra 
celor ce-au supt și secătuit to
tul a fost, spun martori oculari, 
fantastică, dar dreaptă. N-am 
văzut revoluția de Ia 14 iulie, 
am văzut un 14 iulie liber. Am 
cunoscut insă justificările a- 
celei revoluții, cristalizate 
parcă in modul cel mai 
cumplit in săracele sate 
irakiene, pentru ridicarea

NOTE DE DRUM
DIN IRAK

cărora, sub conducerea șefului 
statului, președintele Al Bakr, se 
desfășoară o largă .campanie. 
Revista „Bagdad" caracteriza 
situația țăranilor, urmare a le
gii agricole feudale, Taswiya, 
din 1932, prin cuvintul marasm. 
Nimic exagerat. Oamenii trăiau 
viață de șobolan. „Casele" lor 
vechi erau ceva incredibil, un 
fel de ziduri din chirpici, pe care 
se sprijinea o jumătate de aco
periș sub care trăiau cu copiii 
și capra, dacă o aveau. Apa, ca
na cu apă era idealul principal 
al acestor năpăstuiți. Formula 
cea nouă de organizare a satu
lui irakian este pe principiul co
operativizării, la care se adaugă 
masive investiții ale statului. In 
1974, printr-un vast plan de dez
voltare a regiunilor rurale, gu
vernul a hotărit să aloce 200 
milioane dinari pentru realiza
rea în două etape, în următorii 
10—15 ani, a unui proiect de 
electrificare și aprovizionare cu 
apă a localităților. 55 de obiecti
ve centrale pentru aproviziona
rea cu apă — turnuri și stații de 
filtrare — vor fi gata pînă în 
1976. De asemenea, vor fi elec
trificate peste 3 900 localități a- 
gricole. •

Am văzut o cooperativă să
tească irakiană. între femeile 
îmbrăcate în negru am intilnit 
fete ingineri-agronomi. Salt cos

mic față de tradiție ! Dar flage
lul trecutului n-a fost numai 
mizeria materială, — deseori 
subumană — ci și lipsa de cul
tură. Paradoxal, în țara , unde 
s-a descoperit scrierea cuneifor
mă, unde s-au aflat izvoarele 
algebrei și astronomiei, unde in 
antichitate exista una dintre cele 
șapte minuni ale lumii — grădi
nile suspendate — aproape în
treaga populație era analfabetă ! 
în proiectele partidului Baas bă
tălia pentru învățătură este ega
lă cu bătălia pentru apă, sau 
pentru folosirea bogățiilor sub
solului. Universitatea din 
Bagdad, pe care am vizitat-o, 
construcție nouă, modernă, mo
numentală și funcțională, este 
un prim argument. Incepînd din 
1974 s-a trecut și la înălțarea u- 
nei universități politehnice, care 
urmează să se deschidă toamna 
aceasta și care va număra in 
prima etapă 1600 studenți. O 
jumătate de miliard de dolari 
(15 000 000 dinari irakieni) au 
fost alocați, de asemenea, pentru 
dezvoltarea invățămintului in 
noul plan cincinal, ceea ce va 
conduce la o creștere a preșco
larilor, care primesc instruefie, 
de la 18 500 la 79 000, al elevilor 
școlilor primare de la 140 000 la 
219 000, iar al elevilor colegiilor 
tehnice de la 21000 Ia aproape 
90 OOO.Este, de asemenea, in 
plan alfabetizarea a peste 
250 000 irakieni in următorii 5 
ani.

Din planurile concrete ale 
partidului Baas nu lipsește, de
sigur, industrializarea. O știre 
interesantă anunța recent hotă- 
rîrea de a se construi în regiu
nea Suvaira, la 50 km sud-est de 
Bagdad, a celui mai mare oraș 
industrial irakian. EI va fi ter
minat pină in 1980 și va avea 
printre altele o fabrică de auto
mobile care va produce anual 
50 000 autoturisme, 17 000 cami
oane, 36 000 motoare Diesel.

...Imaginea Bagdadului, ca și 
a Irakului in întregimea sa, este 
astăzi alta decit aceea din le
gendele Seherezadei. în ceea 
ce-i privește pe români, viziu
nea poetică, dar exotică a lui 
Macedonski a fost înlocuită 
printr-o imagine mai realistă Ia 
rindul ei : mulți specialiști 
de-ai noștri, ducind cu ei o bo
gată experiență tehnică, înfrun
tă diferența de climă ajutind 
concret poporul irakian prieten 
la crearea unei noi istorii pe 
pămintul vechilor legende.

EUGEN FLORESCU

SITUAȚIA DIN ARGENTINA
• REUNIUNI, CONTACTE Șl CONSULTĂRI CONSACRATE 

ANALIZĂRII SITUAȚIEI DIN ȚARĂ • PRECONIZAREA CON- 
VOCĂRII UNEI CONFERINȚE A UNITĂȚII NAȚIONALEțional al Uniunii Civice Radicale — cel mai mare partid de o- poziție și cel de-al doilea ca importanță, din tară —. reuniunea' comună a unor partide., și grupări politice care fac parte din coaliția Frejuli, Mișcării Dezvoltare (M.I.D.) și a conducerii Partidului Federal.în acest context, a fost desprinsă ideea convocării unei Conferințe a unității naționale,, la care să ia parte reprezentanți ai tuturor forțelor politice, în vederea unui util schimb de o- pinii privind dezvoltarea Argentinei în spiritul programului de . transformări inițiat de fostul președinte Juan Domingo Peron.
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în capitala 
au continuat 
contactele și 
forțelor politice, 
zațiilor sindicale și 
ducerilor 
consacrate analizării evo
luției situației social-po- 
litice și economice 
țară.

Argentinei 
reuniunile, 

consultările 
organi- 

con- 
unor partide,

din

guvernamentală ședința direcțiunii pentru Integrare șiAstfel, zilele trecute au loc reuniunile conducerilor federației Generale a Muncii (C.G.T.) și Confederației Generale Economice (C.G.E.), întâlnirea Comitetului Confederal al C.G.T. cu președintele Camerei Deputaților, prim-vicepreședinte al Partidului Justițialist, Râul Lastiri, plenara Comitetului Na-

avut Con-

• EXILAT LA... BAIKONUR, ÎN 1848, FIINDCĂ VORBEA DE... 
ZBORUL SPRE LUNA: Dacă Nikifor Nikitin, un meșteșugar 
moscovit din secolul al 19-lea, ar trăi astăzi, fără îndoială, el 
ar urmări cu mare interes zborul spațial sovieto-american care 
urmează să înceapă marți. Potrivit unei relatări a ziarului „Iz
vestia", ai cărui redactori au cercetat numere străvechi ale zia
rului „știri din regiunea Moscovei", Nikitin a fost exilat în 
regiunea Asiei centrale, în 1848, pentru „afirmații ultragiante" 
privind zborul spațial spre Lună. Satul In care a fost exilat 
Nikitin era Baikonur — locul de unde au fost lansate toate 
navele spațiale sovietice cu oameni la bord și toate navele au
tomate interplanetare. Nava sovietică „Soiuz", care, după cum 
se știe, urmează să facă joncțiunea în spațiu cu nava ame
ricană „Apollo", va fi lansată, marți, tot de la Baikonur • RE
CHINII Șl... SUCCESUL DE CASĂ. Ultimul eveniment cine
matografic în Statele Unite — filmul „Jaws" („Fălcile"), rea
lizat de tinărul regizor Steven Spielberg ~ pare a bate toate 
recordurile americane în privința succesului de casă. Firma 
producătoare „Universal" Informează că, după 17 zile de pro
iecție, pelicula a adus o rețetă brută de 36 milioane dolari, cifră 
fără precedent. Filmul, care a costat 8 milioane dolari, pre
zintă eforturile a trei înotători subacvatici de a captura un 
rechin deosebit de feroce, care făcea de mai mult timp ravagii 
pe una dintre plajele americane « LA FIESTA CU TAURI, 
DEOCAMDATĂ O SINGURA VICTIMA. Fiesta — sărbătoarea 
vinului și a luptei cu taurii — din Pamplona a intrat în cea 
de-a șaptea zi. Pînă în prezent, o persoană și-a pierdut viața, 
iar multe altele au. fost rănite. Sîmbătă a fost singura zi în 
care nu a avut loc nici un accident dramatic. Circa 25 000 per
soane ascunse după baricadele ridicate pe străzile Pamplonei 
sau instalate confortabil pe balcoanele șl terasele clădirilor ău 
fost, simbătă, martorele curselor palpitante ale taurilor pe 
urmele amatorilor de senzații tari ce le ieșeau în față a PRE
GĂTIRI PENTRU MISIUNEA „VIKING". La Cape Canaveral 
continuă pregătirile In vederea misiunii „Viking", prima din
tre cele două sonde spațiale cu acest nume urmind a fi lan
sată in direcția planetei Marte, la 11 august. Cele două sonde 
de tip „Viking", laboratoare automate destinate să se așeze 
lin pe suprafața planetei, vor efectua primele investigații ample 
în vederea descoperirii probelor eventuale de viață extrateres
tră. La bord se află camere de luat vederi, care vor cerceta 
zonele învecinate punctului de contact cu suprafața marțiană, 
diverse instrumente care vor analiza solul, vor înregistra ' acti
vitatea seismică și vor efectua o serie de alte experimente. 
Primul dintre cei doi „Vikingi" își va încheia călătoria spre 
Marte în iunie 1976, înscriindu-se pe o orbită în jurul astrului. 
Dacă totul va decurge normal, sonda va atinge lin suprafața 
marțiană la 4 iulie 1976 — data aniversării a 200 de ani de la 
Declarația de Independență. Cel de-al doilea „Viking" va fi 
lansat la 21 august, urmînd să ajungă în zona planetei la 
începutul lunii septembrie « 15 ZILE IN AUTOMOBIL, SUB 
APA. Cascadorul Frank Valverde a început o experiență cu 
totul inedită. El va petrece 15 zile într-o mașină scufundată 
în apă la o adîncime de șapte metri. Experiența se desfășoară 
în portul francez Canet, în apropiere de Perpignan. Scopul ei 
este de a urmări comportamentul uman în condiții de izo
lare, precum și rezistența unui automobil la presiunea apei și 
la coroziune, tn interiorul locuinței sale etanșe, Frank Valverde 
dispune de telefon și de un televizor, dar nu se poate bucura 
de spectacolui pe care i-1 pot oferi flora și fauna de pe fun
dul mării deoarece geamurile automobilului sînt în perma
nență aburite. Vehiculul a fost coborît pe fundul apei cu aju
torul unui bloc de beton de 12 tone și el dispune de un dis
pozitiv asemănător celui dintr-un submarin, care-i permite cas
cadorului să iasă de sub apă în caz de urgență
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