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ÎNTREVEDEREA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

Și A CANCELARULUI FEDERAL 
BRUNO KREISKY 

cu ziariști austrieci și români
Răspunzind grijii partidului față de om, politicii sale economice realiste

UN ANGAJAMENT UNANIM
VOM MUNCI MAI CU SPOR

In folosul Întregii națiuni
Tinerii țârii, ca lăți oamenii muncii, își exprima satisfacția și aprobarea deplină 
față de Hotărirea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind majorarea

suplimentară a retribufiei și corectarea unor prețuri

După cum s-a anunțat, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și cancelarul federal al Republicii Austria, 
Bruno Kreisky, au avut, in ziua de 13 iulie, o întrevedere cu un 
grup de ziariști austrieci și reprezentanți ai presei române.

Președintele Nicolae Ceaușescu și cancelarul federal Bruno 
Kreisky au răspuns cu acest prilej la întrebările puse de ziariști.ÎNTREBARE (Paul Lend- 

vai — Kleine Zeitung") : In 
aceste zile, dumneavoastră 
desfășurați o luptă eroică îm
potriva calamităților care au 
loc in țara dumneavoastră.

Dacă ați putea să ne spu
neți, domnule președinte, ce 
urmări au aceste calamități 
pentru economia națională ?

Permiteți-mi, in continua
re, să pun încă o întrebare 
— întrebare pe care am 
auzit-o și în țara dumnea
voastră — cum a fost po
sibil ca după inundațiile de 
acum 5 ani să aibă loc din 
nou calamități de asemenea 
proporții ? Este numai vre
mea vinovată de lucrul acesta 
sau și faptul că în anumite 
părți nu au 
suri in mod

fost luate mă- 
corespunzător ?
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Zile la rind, cetățenii din patria noastră au înfruntat dezlănțuirea apelor, luptind umăr 
la umăr pentru limitarea pierderilor, pentru asigurarea unei desfășurări normale a pro
ducției, pentru obținerea de noi succese în toate domeniile de activitate. în aceste condi
ții, în care oamenii muncii, animați de sentimentul responsabilității comuniste, de hotărirea 
de a răspunde prin fapte de muncă exemplare chemării adresate întregii noastre națiuni so
cialiste de secretarul general al partidului, fac totul pentru înlăturarea urmărilor calami
tăților și recuperarea cit mai grabnică a pagubelor, Hotărirea Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. cu privire la majorarea suplimentară a retribuției tarifare a tuturor catego
riilor de personal, și corectarea unor prețuri - hotărîre prin care se asigură o substanțială 
creștere a retribuției reale a tuturor oamenilor muncii - a fost primită cu satisfacție, consti
tuind un puternic imbold pentru îndeplinirea, la cotele cele mai înalte ale exigenței comu
niste, a tuturor sarcinilor. Ea exprimă, prin limbajul realist al cifrelor și reglementărilor 
concrete, înaltul umanism de care este călăuzită politica partidului și statului nostru, trăi
nicia sistemului economic socialist din România de astăzi.

în aceleași pagini în care am publicat, zi de zi, reportaje despre eroica rezistență 
opusă de oameni revărsării distrugătoare a apelor, reproducem astăzi cuvintele de mul
țumire ale unor cetățeni din cele mai diferite sectoare de activitate față de partid, pentru 
politica lui economică realistă, pentru creșterea continuă a nivelului de viață al 
poporului. Totodată, aceste ginduri încredințate tiparului reflectă hotărirea lor unanimă de a 
munci cu abnegație, cu responsabilitate, cu un profund sentiment al angajării pentru atingerea 
obiectivului măreț pe care ni l-am propus : înflorirea multilaterală a României socialiste, 
ridicarea patriei pe noi trepte ale civilizației și progresului !

Un raport direct intre

Ca urmare a tuturor creșterilor, familia mea 
beneficiază in prezentul cincinal de un spor

< de venituri de 45000 leiAm aflat încă de sîmbătă seara din transmisia televiziunii de hotărirea 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. A doua
zi, întîlnindu-mă cu tovarășii mei de muncă am comentat însuflețiți prevederile hotăririi. Aș vrea să mă refer însă în ceea ce voi spune numai la mine și la familia mea. Sîntem oameni tineri și lucrăm, amindoi, eu ca electrician, la „Nicoiina", iar

JUDEȚUL TULCEA
raportează încheierea

1 
t secerișului

Tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar generai al Partidului Comunist Român
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,

Oamenii muncii din agricul
tura județului Tulcea, in frunte 
cu comuniștii și sub conducerea 
nemijlocită a comitetului jude
țean de partid, vă raportează că, 
angajați plenar în vasta activi
tate de înfăptuire a hotăririi 
mitetului Politic Executiv 
C.C. al P.C.R., a chemării 
prețioaselor indicații date 
dumneavoastră cu privire la
minuarea efectelor calamităților 
provocate de inundații, au reu
șit ca duminică, 13 iulie 1975, 
să încheie strîngerea griului de 
pe întreaga suprafață a între
prinderilor agricole de stat și a 
cooperativelor agricole de pro
ducție.

Co
al 
Și 

de 
di-

Oamenii muncii din agricultu
ra județului Tulcea își vor in
tensifica în continuare eforturile 
pentru balotarea 
berarea intr-un 
scurt a întregii 
teren, executarea 
însămînțarea culturilor duble, 
recoltarea fără pierderi a legu
melor și fructelor.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că vom 
depune toate eforturile, vom 
munci fără preget, făcînd din 
noapte zi, pentru a 
contribuție tot mai 
făptuirea sarcinilor 
partid în domeniul 
noastre socialiste.

paielor și eli- 
ritm cit 
suprafețe 
arăturilor

mai 
de 
Și

ne aduce o 
mare Ia in- 
stabilite de 
agriculturii

COMITETUL JUDEȚEAN 
TULCEA AL P.C.R.

$ JR

Județul Buzău a terminat recoltatul. Dar imaginea ultimelor spice 
secerate din terenurile inundate va rămine o amintire neștearsă de 

vreme.
Foto : ORESTE PLECAN

continuă a economiei, ridicarea bunăstării poporului.Nu știu dacă ați reținut că astăzi chiar am publicat o ho- tărîre și două decrete prin care se iau măsuri pentru a majora suplimentar veniturile oamenilor muncii. Desigur, le avem în vedere mai de mult. Am analizat în aceste zile dacă se pot realiza asemenea măsuri și am a- juns la concluzia că este posibil să facem acest lucru. Cred că însăși aceasta vorbește de la sine de faptul că avem posibilități să învingem greutățile.în ce privește cauzele, dumneavoastră veniți din Austria și, după cite știu, și acolo au fost niște calamități destul de mari, provocate tot de ape, inclusiv în unele cartiere din Viena, după cite am citit. Poate aceasta este suficient pentru a răspunde la întrebarea pusă de dumneavoastră.Intr-adevăr, ploile care au căzut într-o perioadă foarte scurtă, în unele locuri in cîteva ore, au depășit pe zone foarte întinse 200 de litri pe pătrat, ceea ce a dus la tere rapidă a nivelului cu mult peste cele care

s-au putut limita influențele unor calamități și, totodată, înlătura rapid consecințele a- cestora. Ca urmare, astăzi, practic, în afară de cîteva întreprinderi mai grav afectate, toate unitățile industriale își desfășoară normal activitatea.în agricultură, chiar și în județele calamitate grav, s-a strîns recolta și se acționează pentru reînsămînțări la acele culturi care pot da recolte pînă în toamnă, în așa fel incit să recuperăm, dacă este posibil în întregime, pierderile suferite.Am convingerea că, pînă la sfîrșitul anului, prin munca desfășurată în toate sectoarele de activitate, în primul rîhd în industrie și agricultură, vom reuși să recuperăm în întregime pierderile suferite. Aceasta va necesita, fără nici o îndoială, e- forturi susținute, dar sîntem ferm hotărîți să facem totul pentru a asigura dezvoltarea
metrul o creș- apelor au fostPreședintele 

CEAUȘESCU:în ce privește calamitățile provocate de inundații, ele au cuprins, într-adevăr, o parte însemnată a țării. Au fost afectate mari suprafețe agricole — circa opt sute de mii pină la un milion de hectare — și aproape 200 de întreprinderi industriale. , Totodată, au fost grav afectate unele căi ferate, drumuri, rețele electrice și de telecojnuni- cații.Datorită activității intense desfășurate în aceste zile, cu participarea largă a maselor populare, unităților militare, s-ar putea spune a întregului popor,C.C.H.

(Continuare în pag. a Il-a)

crește- al oameni- bunăstarea

populației. în cincinalul pe care îl încheiem in acest an cu succes, venitul lunar al familiei mele, compuse din 5 membri, a
GRIGORE MARINEL 

operator chimist la 
Călărași

PETRU LĂCATUȘU 
electrician la Întreprinderea 

mecanică „Nicolina“ Iași

muncă și propriile venituri

SMARANDA JELESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

soția ca vînzătoare la magazinul „Moldova". Fiecare dintre noi a ajuns aici datorită grijii permanente a partidului și statului față de generația noastră. Am absolvit o școală profesională,

Efortul pe care partidul și statul nostru îl fac în acest moment de grea încercare cauzat de inundații, prin majorarea suplimentară a retribuției tarifare a tuturor categoriilor de personal este încă o dovadă de grijă statornică pentru rea nivelului de trai lor muncii, pentru

---------- în pagina a 5-a -----
• ÎNCHEIEREA VIZITEI 

CANCELARULUI FEDERAL 
AL AUSTRIEI

• COMUNICAT COMUN

STEAGURI
în Insula Mare

Punctul era Agaua. Punct periculos, aici Dunărea mai bă
tuse și in 1970, și acum stătea sub dig, gata să muște. Din
colo. spre nesfirșitele timpii ale insulei, luceau dușmănoase 
ochiuri de apă. Infiltrații. Erau masate mase întregi de oa
meni, uniformele militare lingă uniformele albastre, munci
torești, fetele acelea uluitor de frumoase — cred că nicăieri 
n-am văzut fete atit de frumoase ca în Insula Mare a Brăi
lei, și copiii, mulți copii, veniseră cu drapelul pionieresc pe 
care îl infipseseră chiar in mijlocul timpului proaspăt cules, cu 
tulpinele retezate 'pe care crescuse griul. Nici nu știu cum 
l-am auzit, in zgomotul acela de buldozer, poate nici nu l-am 
auzit, am văzut că este o ceartă. Un activist al Comitetului 
județean Brăila al P.C.R. se certa cu un bătrîn. Bătrînul lega 
sacii de plastic și bodogănea furios, activistul striga și el și 

eu nu înțelegeam de ce, pentru că n-aveam de unde să observ,

(Continuare în pag. a IlI-a)

î
î 
î

î

Pregătim Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R. în condițiile
unui an care solicită

UN ADEVĂR RECONFIRMAT DE EXPERIENȚA 
ORGANIZAȚIEI U.T.C ÎN ACESTE ZILE

ACTIVISTUL

primul om care pune 
umărul la rezolvarea

sarcinilor

eforturi sporite din partea întregului tineret

Ce măsuri ați luat,
cum acționați acum?

Ne răspunde tovarășa VICTORIA BISTRICEANU,
prim secretar al Comitetului județean Dolj al U.T.C.

Ne răspunde tovarășul ILIE CODREANU,
prim secretar al Comitetului județean Timiș al U.T.C.

Pentru secretarul cu 
propaganda al Co
mitetului județean 
Arad al U.T.C., Ro
mulus Hațegan, va 
rămine o amintire de 
neșters ziua aceea in 
care, împreună cu 
alți 50 de tineri, a 
transportat cei 400 de 
porci de la C.A.P. 
Lipova la Neudorf, 
pentru a-i adăposti 
de apele ce-și anun
țau năvala; pentru 
secretarul cu orga
nele U.T.C. al ace
luiași comitet jude
țean. loan Șoimoșan, 
va dăinui în memo
rie o altă imagine, 
cele două zile și două 
nopți în care tot ti
neretul comunei Co- 
nop a transportat 
finul cooperativei a- 
gricole din zona 
inundabilă intr-un 
Ioc ferit. Alți acti
viști U.T.C. vor păs
tra cu siguranță fie
care cite o amintire 
dramatică dintr-o bă
tălie care abia s-a

încheiat și pe trasee
le căreia au fost ei 
înșiși nu simpli în
drumători, ci partici- 
panți nemijlociți, nu 
numai alături, ci e- 
fectiv împreună cu 
zecile de mii de ti
neri din municipiu și 
din județ. Cei ce au 
fost repartizați de-a 
lungul digului de a- 
părare a Aradului 
mi-au relatat multe 
din faptele lor și ale 
populației din oraș 
pentru încărcarea a 
zeci de mii de saci 
cu nisip, pentru re
primarea fiecărei in
filtrații în cel mai 
scurt timp, pentru 
salvarea obligatorie 
a Uzinei de apă, a 
Uzinei 
Fabricii 
Cînd am 
Stanca.
Comitetului 
nesc Lipova al U.T.C., 
abia coborîse din 
barca în care a co
lindat pe străzile o- 
rașului, ca să fie

electrice, a 
de zahăr, 

discutat. Ion 
secretarul 

orășe-

prezent pretutindeni 
unde era nevoie de 
el. Iar Francisc 
Kenpf nu va uita 
niciodată clipa cind 
a trebuit să se re
nunțe la apărarea 
ștrandului, așa cum 
se hotărîse inițial, și 
a început o nouă 
muncă titanică, de 
dărîmare a digului 
deja înălțat, deoarece 
ultimele date pri
vind cotele maxime 
prevesteau că nu va 
rezista și in plus 
crea pericolul ea a- 
pele să răbufnească 
spre oraș.

Au fost într-adevăr 
zile și nopți de efor
turi și solicitări de-a 
dreptul supraome
nești, a fost o pe
rioadă care de fapt 
nici nu s-a încheiat 
încă, ci numai și-a 
schimbat caracterul, 
îndreplîndu-și acum

M-aș referi mai întîi la ceea ce ziarul tineretului numește„Acțiunea Dunărea". Și în județul nostru apele fluviului a- menință localități, obiective, mari zone agricole. De aceea, alături de ceilalți locuitori, de militari au acționat și cîteva mii de tineri la întărirea și con-

solidareaZăval — __ _______— Beche — Dăbuleni. La această oră 6 000 de tineri, organizați în detașamente speciale de muncă,
ION ANDREIȚĂ

(Continuare in pag. a 11-a)

digului pe tronsonul Ostroveni — Călărași — Din capul locului aș vrea să subliniez că. alături de toți locuitorii județului, întreaga noastră organizație de peste 190 000 de tineri acționează su-b imperiul stării de necesitate, a- vînd drept călăuză recomandările și sarcinile trasate de către secretarul general ăl

partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Direcțiile în care acționează tinerii sînt : consolidarea digurilor și evacuarea apelor de pe terenurile inundate,
ION DANCEA

(Continuare în pag. a Il-a)

D. NATALĂ
(Continuare în pag. 

a Il-a)

ȚARA ARE 
NEVOIE DE NOI,

PRIN MUNCA
NOASTRĂ

II RĂSPUNDEM 
TĂRII

în pagina a lll-a
--------- -------- ---------
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UN ANGAJAMENT UNANIM: VOM MUNCI
MAI CU SPOR ÎN FOLOSUL ÎNTREGII NAȚIUNI

Pregătim Congresul al X-lea al U.T.C 
și Conferința a X-a a U.A.S.C.R. in condițiile 

unui an care solicită eforturi sporite 
din partea întregului tineret

ACTIVISTUL
O dovadă în plus 

a grijii partidului pentru 
bunăstarea oamenilor muncii
Dezvoltarea susținută a 

bazei tehnico-materiale, pro
gresul neîntrerupt al econo
miei naționale, perfecționa
rea continuă a relațiilor de 
producție socialiste in am
plul proces de edificare a 
societății socialiste multila
teral dezvoltate, asigură 
creșterea necontenită a ni
velului de trai material și 
spiritual al oamenilor mun
cii din țara noastră, țelul 
suprem al întregii politici a 
Partidului Comunist Romăn. 
Această realitate de necon
testat. este demonstrată de 
evoluția economiei noastre 
in cei aproape 31 de ani de 
socialism, iar realizările ob
ținute pe planul dezvoltării 
economice și-au găsit expre
sie și in măsurile întreprin
se de partidul și statul nos
tru privind ridicarea nivelu
lui de trai.

Un exemplu grăitor in a- 
cest sens il reprezintă De
cretul nr. 74/11 iulie 1975, 
privind majorarea suplimen
tară a retribuției tarifare a 
tuturor categoriilor de per
sonal. Ceea ce a determinat, 
in principal, adoptarea unei 
asemenea măsuri, a fost fap
tul că prin majorările retri
buției tarifare acordate pînă 
în prezent și în urma corec
tării preturilor și tarifelor 
la unele produse și servicii, 
nu se asigura creșterea ve
niturilor reale avută în ve
dere. In urma acestei ma
jorări suplimentare, retribu
ția minimă a personalului 
necalificat crește de Ia 800 
lei, cit era în anul 1970, și 
respectiv 1000 lei, cit era în 
anul 1974, la 1 200 lei lunar, 
iar retribuția minimă a 
muncitorilor calificați ajunge 
la 1 406 lei, față de 908 lei 
cit era în anul 1970 Și res
pectiv 1 040 lei cit era în 
anul 1974.

Deoarece majorarea supli
mentară de 60 lei lunar face 
parte din retribuția tarifară, 
toate drepturile 
în reglementările legale în 
vigoare care

prevăzute

se calculează

prin aplicarea unor cote 
procentuale la retribuția ta
rifară, ca de exemplu : spor 
de vechime neîntreruptă în 
aceeași unitate, spor pentru 
muncă In condiții deosebite, 
indemnizația pentru condu
cerea unei echipe sau bri
găzi, indemnizația pentru in
capacitate temporară de 
muncă etc., vor înregistra 
creșteri corespunzătoare. In 
afară de aceasta, subliniem 
faptul că prin recentul De
cret privind majorarea su
plimentară a retribuției ta
rifare, s-a stabilit ca aceasta 
să nu modifice cotele de im- 
Îiozit aplicabile retribuției 
nainte de majorare.

Fentru ca toate categoriile 
de personal să beneficieze 
integral de majorarea de 60 
lei, s-a stabilit ca această 
sumă să nu afecteze acor
darea drepturilor privind a- 
locația de stat pentru copii 
și bursele acordate în învă- 
țămintul de toate gradele, 
chiar dacă prin majorarea 
suplimentară se depășește 
plafonul in funcție de care 
ele se alocă.

Dacă ținem seama că ma
jorarea suplimentară a retri
buției oamenilor muncii a 
fost înfăptuită in momente 
deosebite, cind tara noastră 
a fost supusă la grele încer
cări prin inundațiile care au 
adus însemnate pagube eco
nomiei naționale iese încă 
o dată in evidentă grija 
permanentă a partidului 
pentru creșterea bunăstării 
tuturor oamenilor muncii.

Recenta Hotărîre a Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., este de natură să 
stimuleze mai mult munca 
noastră, a tuturor cetățeni
lor patriei, astfel încît acti
vitatea productivă să se nor
malizeze cît mai repede, iar 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan să nu aibă de suferit.

Ing. ANDREI RADULESCU, 
Ministerul Muncii

medii

100
»970

122
*11975r

De 3 ori 740 lei, 
într-o familie 

în care lucrează 
trei persoaneAm studiat cele două Decrete cu mare atenție, raportîndu-1 pe unul la celălalt. De altfel, cred că importanța lor pentru fiecare dintre noi iese și mai bine în evidență dacă le comparăm tot timpul între ele. Am observat astfel că avem produse ale căror cheltuieli de producție sînt mai mari decît prețul lor de cost, ceea ce provoacă, desigur, dereglări intr-un mecanism complex cum este al economiei noastre. Un produs care nu este rentabil le afectează inevitabil și pe celelalte. Pe de altă parte, cei 60 de lei primiți începînd cu data de astăzi de toate categoriile de personal din țară, semnifică mai mult decît suma respectivă. într-o familie îiî care lucrează trei persoane, acești 60 

de lei devin 180, sumă suplimentară care nu afectează în 
nici un fel celelalte drepturi ale 
omului muncii. în plus, multe

dintre obiectele ale căror prețuri s-au majorat, pentru a fi echilibrate mai bine diverse sectoare ale economiei naționale, nu fac parte din cerințele cotidiene ale cetățeanului și nu toate sînt, deci, dintre cele pe care le solicită în fiecare zi. Lucrul acesta se vede și mai bine dacă cercetezi, tot prin comparația celor două cifre oferite de documente : cheltuielile pe carele va suporta populația ca urmare a corectărilor de prețuri și tarife vor fi, pînă la sfîrșitul anului cu 680 milioane lei mai mari, în timp ce veniturile sale_ vor crește în aceeași perioadă cu peste două miliarde lei. Deci din nou statul alocă, prin retribuția acordată, mai mult decît primește prin majorarea unor prețuri, ceea ce demonstrează încă o dată consecvența politicii sale de a crește bunăstarea omului muncii.în calitate de secretar al comitetului U.T.C. mă simt dator să spun toate aceste lucruri uteciștilor din întreprinderea noastră.
IUHASZ ZOLTAN, 

secretarul comitetului U.T.C. al 
Întreprinderii „Mondiala" Satu 

Mare

Aceste hotărîri 
ne îndeamnă 

să intensificăm 
munca de zi cu ziSincer să fiu, în condițiile actuale, cînd economia noastră a suferit grele pagube din cauza inundațiilor, nu mă așteptam la o mărire suplimentară a re- , tribuției. Hotărîrea dovedește că partidul și statul au — ca întotdeauna — grijă de noi. Și apoi, acești bani, neafectînd plafoanele pentru alocațiile de copii, chirie, ne intră, practic, în buzunar. Pe total, veniturile noastre cresc indiscutabil. Dacă retribuția mea actuală este de 1 400 lei, de la 1 august, cînd se vor mări retribuțiile și în industria lemnului, cu această retribuție suplimentară voi ajunge Ia un venit de 1 700 lei. La a- ceste hotărîri luate în folosul nostru nu putem răspunde decît prin intensificarea muncii noastre de zi cu zi prin fapte.

VASILE LUPU, 
ttmplar mecanic la Combinatul 
de prelucrarea lemnului Focșani

Realismul economic, 
o politică în slujba 

omuluiRecenta hotărîre a Comitetului Politic Executiv al C.C. al U.T.C. cu privire Ia mărirea suplimentară a retribuțiilor tarifare ale tuturor categoriilor da personal și corectarea unor prețuri reflectă în mod edificator preocuparea permanentă a partidului de a aborda fenomenele, economice în deplină concordanță cu condițiile economiei românești, în virtutea problemelor specifice fiecărei etape de dezvoltare a societății noastre. Am citit decretele publicate și pot spune că apreciez spiritul realist al politicii partidului nostru în domeniul prețurilor, valoarea și însemnătatea măsurilor luate în vederea sporirii eficacității activității economice în etapa actuală. în combinatul nostru producem pe lingă mobilă și produse semifinite, cherestea, materiale de construcții etc. Grija permanentă a întregului colectiv de oameni ai muncii pentru reducerea continuă a cheltuielilor de producție, a consumului de materiale și in spe-.

cial, material lemnos, constituie unul din obiectivele economice majore ale întreprinderii. în fiecare sector, și îndeosebi la secția mobilă curbată, unde se produc sortimente cu pierderi mai multe de material, urmărim în cadrul fiecărui schimb obținerea de economii la materii prime. Muncitorii noștri, prin gradul lor de calificare, prin precizia și siguranța executării operațiilor mecanice de tăiere, de croire a pieselor, realizează importante economii de materie și material lemnos. Astăzi, C.P.L. Caransebeș, exportă produsele sale în aproape 30 țări. Evident, preocuparea pentru creșterea productivității muncii, pentru atingerea unor indici de calitate superioară, pentru diversificarea gamei de sortimente, pentru obținerea și utilizarea de înlocuitori cu un ridicat grad de eficiență, constituie parametrii esențiali ai muncii noastre, direcțiile fundamentale în care învestim abnegație și pasiune revoluționară, tot bagajul nostru de cunoștințe profesionale și priceperi. Pe aceste căi vom spori eficiența economică, rentabilitatea întreprinderii noastre, răspunzînd chemării Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. de a face totul pentru recuperarea pînă la finele acestui an a pagubelor provocate de revărsarea apelor, pentru înfăptuirea cu succes a cincinalului înainte de termen.
Ing. NICOLAE FAUR, 

director adjunct al C.P.L.
Caransebeș

Noi, cei care 
producem 

încălțămintea, 
știm de ce au fost 
necesare și unele 

corectări de prețuri în dezbaterea pe care am or- ganizat-o, chiar în ziua apariției celor două Decrete, privind majorarea suplimentară a retribuției tarifare și corectarea unor prețuri, colectivul nostru și-a manifestat deplina adeziune și înțelegere a sensurilor majore ale acestor acte normative. Lucrăm intr-un sector — încălțăminte și pielărie — în care prețurile mondiale au crescut mult. Sintem afectați și noi de deze
chilibrul care s-a produs între prețul de producție și prețul de 
vînzare, mai ales că, în lume, și

costul materiilor prime s-a majorat. Și tocmai pentru că trăim în miezul acestor evenimente, putem aprecia la întreaga ei valoare politica realistă de echilibrare a prețurilor dusă de partidul și statul nostru. Datorită acestor măsuri vom putea să oferim pieții în cantitatea cerută și acele sortimente pînă a- cum nerentabile, dar necesare populației.Vreau să remarc un fapt deosebit de semnificativ : chiar și majorările operate la produsele la care decalajul între prețurile de vînzare și prețurile de producție deveniseră prea mari, au fost compensate prin sporirea retribuției tarifare a fiecărui om al muncii cu 60 de lei, ceea ce, așa cum s-a arătat, conduce în final la un spor de venituri și nu la o pierdere. Toate aceste acte, pătrunse de grija pentru bunăstarea noastră materială și spirituală, ne obligă. Vom conținu? într-un ritm și mai accentuat preocupările noastre, vizînd reducerea consumurilor de materiale, creșterea productivității muncii, în cele din urmă, reducerea prețului de cost al produselor. în acest sens, chiar la dezbaterea recentelor decrete, colectivul, nostru s-a angajat să realizeze importante economii de piele naturală și talpă.
ANA PRICOP, 

tehnician, secretara comitetului 
de partid al întreprinderii de 

pielărie fi încălțăminte 
„Dîmbovița"

Un spor 
de venituri 

de 45 000 lei 
(Urmare din pag. I) primind timp de 3 ani tot ceea oe ne era necesar pentru o pregătire temeinică, nu ne-au costat bani manualele, rechizitele, profesorii, îmbrăcămintea de protecție, căminul, drumurile pe calea ferată cînd plecam in vacanță.în decurs de 8 ani- eu, și de 3 ani soția mea, de cînd am fost repartizați în producție am putut constata că veniturile pe care le realizăm prin muncă urmează o curbă mereu ascendentă. De la 950 lei și respectiv 800 lei cît cîștiga fiecare din noi în primul an de muncă am a- juns astăzi la un buget de fa

milie de 3 300 lei lunar, datorită măririlor succesive ale retribuției. Beneficiem acum de o mărire suplimentară, a treia în actualul cincinal. Ea ne aduce un spor remarcabil, fără efect asupra alocației pentru copii pe care vom continua să o primim ca și pînă acum (1560 lei anual), precum și asupra altor facilități, de 660 lei pînă la sfîrșitul anului în curs. Rezultă din calculele simple pe care ni le-am făcut că de fapt familia mea totalizează un spor de venit în cincinalul acesta de peste 45 000 lei. Ce concluzie pot trage de aici, cînd adoptarea măsurii la care mă refer se face într-un moment de mari dificultăți pentru țară. Că o asemenea hotărîre ne obligă pe fiecare să muncim mai mult cu și mai multă rîvnă, pentru că numai sporirea avuției naționale ca urmare a creșterii productivității, a eficienței economice poate crea o stare de stabilitate în toate ramurile și poate duce la mărirea veniturilor noastre directe.
Un raport direct 

între muncă 
și propriile venituri 

(Urmare din pag. I) crescut de la 2400 lei în 1972, la 3060 lei în 1975. Această nouă majorare, cea de a treia de care am beneficiat în decurs de cinci ani va aduce familiei mele un venit suplimentar pînă la sfîrșitul anului de 660 lei. Noile măsuri luate de către partid și stat pentru majorarea retribuției tarifare a tuturor categoriilor de personal își găsesc, desigur, justificarea economică în succesele pe care noi înșine le-am obținut în producție în realizarea sarcinilor cincinalului. Ele vor determina totodată o sporire a eforturilor pe care toți oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării le depun în a- ceste momente pentru recuperarea integrală și urgentă a pierderilor provocate de inundații. Cei 500 de tineri de la C.C.H. Călărași în mijlocul cărora muncesc, s-au angajat, ca un gest de mulțumire ce o poartă partidului, să dea economiei naționale pînă la sfîrșitul anului 1975 o producție supli
mentară de un milion Iei.

(Urman din pag. I) 
direcția principală 
spre refacerea și re
integrarea vieții pe 
circuitul ei dintotdea- 
una, Dintr-o aseme
nea perioadă de ex
cepțională intensitate 
și de maximă con
centrare de forțe, 
activiștii U.T.C. mi
au mărturisit că au 
ieșit nu numai cu un 
examen de bărbăție 
absolvit, ci și cu mai 
multe învățăminte de 
care vor trebui să 
țină seama și de a- 
cum înainte, în stilul 
lor de lucru obișnuit, 
în activitatea de fie
care zi.

— Am observat, 
Îmi spunea de exem
plu Cornel Corodan, 
șef de sector la Co
mitetul județean 
U.T.C., un lucru pe 
lingă care, sincer să 
fiu, trecusem cam 
neatent mai înainte : 
dacă te afli mereu 
alături de tineri, se 
Înrolează șl ei alături 
de tine și dacă tu 
ești cel dinții care 
pui mina în orice 
împrejurare, tinerii 
te urmează fără nici 
o rezervă. Am des
coperit astfel una 
din laturile esențiale 
ale răspunderii unui 
activist.

Așa am delimitat 
de fapt miezul unui 
subiect de discuție 
întotdeauna de mare 
actualitate pentru 
munca unui activist, 
pentru răspunderile 
pe care le implică a- 
ceastă calitate și pen
tru ceea ce trebuie 
să însemne în gene
ral a răspunde pe 
planul activității po
litico-educative. In
terlocutorii mei mi
au destăinuit deschis 
că, cel puțin pînă la 
ultima experiență a- 
tît dc dramatică, ver
bul a răspunde era 
înțeles, de ei sau de 
alți activiști, în cî
teva -accepții destul 
de mărunte și neim
portante însă curent 
aplicate în practica 
muncii cotidiene. A 
răspunde este încă, 
în multe locuri, si
nonim nu cu parti
ciparea efectivă, cl 
cu simpla prezență

protocolară la o ac
țiune sau alta; a 
răspunde de o co
mună, de o organiza
ție Înseamnă nu o 
dată a-ți limita con
tactele necesare nu
mai la verigile acti
vului obștesc și a 
transmite citeva in
dicații pe filieră ; a 
răspunde mai este 
înțeles, eventual, și 
sub raportul infor
mărilor pe care acti
vistul trebuie să le 
facă periodic și ie
rarhic către organele 
superioare. Fără a o- 
pera niște delimitări 
rigide între înainte 
și acum, în sensul că 
înainte răspunderile 
de mai sus se desfă
șurau sub orice cri
tică și că de acum 
încolo lucrurile se 
vor schimba radical, 
activiștii cu care am 
stat de vorbă au sub
liniat toți că pentru 
ei experiența pe care 
au traversat-o nu va 
putea trece fără să 
lase urme, iar aceste 
urme vor trebui să 
se facă simțite in în
treaga lor activitate 
viitoare. Exemplele 
cu care am început 
aceste rînduri și-ar 
fi găsit poate locul 
mai degrabă aici, ca 
argumente deosebit 
de convingătoare ale 
unei accepții mult 
mai largi ce trebuie 
acordate noțiunii de 
răspundere. Iar toate 
aceste argumente e- 
vidențiază, ca pe un 
adevărat numitor co
mun, necesitatea ca 
la baza acestui mod 
de a-ți înțelege pro
pria răspundere să 
așezi acțiunea con
cretă, participarea e- 
fectivă.

— Nu puteam să 
rămin numai la a da 
ordine și indicații. 
M-aș fi simțit prost 
dacă stăteam cu bra
țele încrucișate după 
ce le spuneam tineri
lor ce au de făcut. 
Cuvintele aparțin Iui 
Florian Haș. Ele 
constituie o adevă
rată profesie de cre
dință a cărei conclu
zie a fost tot de el 
exprimată : fiecare 
dintre noi trebuie să 
răspundă de un lucru 
concret și să pună el 
însuși mina și umă

rul, ca să înțeleagă 
mai bine de ce răs
punde. Cind proce
dezi așa și sentimen
tul răspunderii capă
tă valoarea unor 
înalte comandamente 
politice și morale.

— După părerea 
mea intre cele două 
laturi există o de
pendență reciprocă, 
adăuga și Romulus 
Hațegan. Răspunde
rea presupune firesc 
acțiunea concretă și 
invers. Cind mi s-a 
spus să vin la Ză- 
brani șl să iau toate 
măsurile pentru sal
varea recoltei și a 
avutului obștesc am 
simțit ce răspundere 
uriașă apasă pe u- 
merii mei și am tre
cut jmediat la ac
țiune. Cînd ai îna
intea ta un scop 
precis, limpede for
mulat, găsești Întot
deauna și soluțiile 
cele mai eficiente 
pentru a-1 atinge.

— Cînd intervii tu 
Însuți, la fața locu
lui, te simți mai mult 
implicat, vezi lucru
rile mai dinlăuntru! 
lor, era de părere și 
Francisc Kenpf. In 
felul acesta găsești 
mijloace de convin
gere mult mai pu
ternice, Ia care poți 
apela pentru a-i mo
biliza pe tineri și în 
alte împrejurări. Noi 
neglijăm deseori 
munca de convingere 
de care este nevoie 
pentru a explica ne
cesitatea unei ac
țiuni.

Interlocutorii mei, 
activiști U.T.C. ai ju
dețului Arad, dove
diseră, prin modul 
cum au răspuns, că 
au înțeles imperati
vele trecerii la ac
țiune energică, forța 
de mobilizare a e- 
xemplului personal ; 
o dovedesc in conti
nuare și acum, in e- 
fortul la fel de difi
cil de vindecare a 
rănilor provocate de 
inundații. învățămin
tele desprinse de el 
nu se referă insă 
doar la o perioadă 
sau alta și nu-și re- 
strîng valabilitatea la 
granițele unui singur 
județ.

Ne răspunde tovarășa VICTORIA BISTRICEANU

în calitate de cumpărători, prin magazinele Capitalei
Ne aflăm în zona comercială a Capitalei delimitată de tradiționalele străzi „Lipscani", „Covaci", „Blănari", „Gabroveni" ș.a. Magazinele universale și de specialitate sînt deschise; circulație intensă de mărfuri, afluență de cumpărători. Sîn- tem în prima zi după apariția Decretului prezidențial privind majorarea suplimentară a retribuției tarifare și stabilirea prețurilor cu amănuntul la unele bunuri de consum. Vitrinele magazinului „Trei ursuleți" care atrag atenția prin etalarea unor frumoase mărfuri ne îmbie în interior, la rafturi. Aici, bogăție de mărfuri. „Chiar de la primele ore ale dimineții au intrat în ștandul magazinului cîteva tone de mărfuri — ne spune tovarășul Jean Bogdan — economist la Centrala industrială a confecțiilor. Dispunem de întreaga gamă a sortimentelor, de la batiste la paltoane și bluze de vint". „La ce fel de mărfuri au intervenit modificări de prețuri ?“. „Aproape toate mărfurile care se desfac în magazinul nostru au rămas la vechile prețuri. Numai la un singur sortiment — ciorapii de bumbac, prețurile au fost reașezate, avînd în vedere faptul că bumbacul este o materie primă deficitară. Dar au fost reduse prețurile altor sortimente de ciorapi din fibre sintetice, foarte solicitate de cumpărători, rezistente, realizate în culori vii și frumoase, ușor lavabile". Continuăm raidul. în drum, farmacia nr. 18. Fără a avea „dureri de cap" — solicităm cîteva tipuri de medicamente după o rețetă proprie, fantezistă. neparafată de medic : ACTH, penicilină, B complex, vitamine etc. „Ce reducere ni s-ar face astăzi, față de acum două zile, la casă, pen

tru această rețetă 7“ o întrebăm pe farmacista șefă Maria Bran, „Dacă veți lua din fiecare cite un flacon, ca să nu faceți exces de medicamente, căci „leacul nu-i cu sacul" — plătiți astăzi la casă 69 de lei — pentru aceste medicamente de pe „rețeta" dumneavoastră, (ACTH, penicilină tablete, vitamina B6, B forte-complex, și D2) în loc de 129 lei cît ați fi plătit ieri ! „Dar somniferele, tranchilizantele ?“. „Prețul acestora a crescut, relativ ; dormitai de la 1,20 lei — la 2 lei ; ciclobarbital de la 1,25 lei la 4,50 lei. Veți „dormita" mai puțin fiindcă se face prea mult abuz de somn artificial, produs prin medicamente". îi dăm dreptate ! Reducerile de prețuri la medicamente sînt cu circa 230 milioane lei mai mari (la nivelul unui an) decît majorările de prețuri la medicamente.Lingă farmacie, peste trei magazine, se află magazinul „ABC" care poartă acest nume — desemnînd articole de frecventă utilitate. Mare aglomerație, ventilatoarele abia fac față de atîta suflare omenească. Se vînd aici parfumuri. exotice, sau noile ceasuri muzicale „Victoria" ? Nu ! Lumea cumpără cu frenezie un singur produs : cordoane de piele. Toate mărimile, toate culorile, cu capse, cu ținte, mai late, mai subțiri, cum le vine la mină, fără preferință sau gust. De ce această nevoie ciudată să se încingă cu șapte curele ?. „De la deschidere am vîndut pînă acum, în trei ore — două mii de curele — ne spune responsabilul. Vasile Anghelescu. „Ce vor face cu ele ?“ „Nu cred că au absolută nevoie, spun că au auzit... că s-ar fi scumpit. Unii fac cumpărături după zvon. Buni „gospodari" ! Le-am explicat să-șl

redistribuie fondurile și pe la alte magazine, cumpărînd mărfuri de care au mai mare nevoie, dar nu cred. Cred în zvonuri. Se vor convinge mîine, în săptămîna viitoare cînd vor vedea aceleași prețuri pe etichetă. Aceste sortimente, ca de alt-
re a mărfurilor produse de tehnologiile românești. La aproape toate ștandurile mărfurile au rămas cu preț neschimbat : costume din stofă de lină, tergal, mohair, haine și sacouri din piele pentru bărbați și damă, paltoane, pardesie, cămăși, tri-

(Urmare din pag. I)lucrează la seceratul griului și strîngerea legumelor din Lunca Dunării. In cealaltă parte a județului, conform stării de necesitate, toți cei 96 000 de uteciști ai organizației noastre revoluționare participă la lucrări de strîngere a recoltei, la intensificarea ritmului de producție în unitățile industriale, la celelalte activități de sezon. O atenție deosebită o acordăm recoltării cartofilor, fructelor, roșiilor, altor legume pentru buna și ritmica aprovizionare a populației. Astfel, în întreprinderile agricole de stat — în mod deosebit Dăbuleni, Sadova și Moțăței — lucrează în grădinile de legume- 4 400 uteciști.
— Presa de ieri a relatat pe 

larg despre participarea oame
nilor muncii, după orele de pro
gram, la lucrări de urgență. 
Care este situația In județul 
dumneavoastră ?— Dintre unitățile Industriale 
ale Craiovei aș aminti Combinatul chimic, Electroputere, „7 Noiembrie", Fabrica de confecții — din celelalte orașe peste 15 000 tineri lucrează cel puțin 4 ore după efectuarea programului

normal. De asemenea, 1100 de uteciști din municipiu participă zilnic la muncile agricole din 11 cooperative de producție aflate în apropiere, cum sînt Bucovăț, Cernele, Izvor, Ișalnița, Livezi etc.
— Cum acționează activul 

U.T.C. in această perioadă ? De 
ce răspundeți dumneavoastră, 
personal ?— întregul aparat al Comitetului județean U.T.C. este antrenat la lucrările impuse de imperativul acestor zile. Fiecare activist al aparatului răspunde de mobilizarea la muncă a uteciștilor din comună. Personal, muncesc în cadrul consiliului intercooperatist Bratovoiești. Cele 5 cooperative agricole f.au recoltat 90 la sută din suprafața de 2 212 hectare cu grîu. La această neîntreruptă campanie participă nemijlocit și 280 elevi și 360 țărani uteciști. Tinerii mecanizatori lucrează în schimburi prelungite la aratul și semănatul celei de a doua culturi. Pină în seara aceasta am însămînțat deja 600 hectare cu porumb boabe.Pa toate fronturile muncii din aceste zile sînt prezenți, prin fapta lor deosebită, peste 100 000 de tineri ai județului.

• La obiectele necesare copiilor pinâ la 2 ani 
nici o modificare de prețuri • S-a scumpit bum
bacul, costă mai mult ciorapii, dar nu și cei din 
fire sintetice, care au fost ieftiniți. ® Dormitalul 
costă cu 80 de bani mai mult, dar penicilina a 
scăzut de la 9 lei la 4 lei, pe ansamblu realizîn- 
du-se o economie de 230 milioane în folosul cetă
țeanului. • E drept, s-au scumpit mănușile de 
box, dar nu și cele obișnuite I • Un raid care a- 
rată pregătirea economică a bucureștenilor. Din 
păcate, însă, nu a tuturor: ieri se vindeau în 
masă... curele de încins, pe etichetele cărora pre

țul a rămas neschimbat...

fel și mănușile și alte articole din piele — au rămas la prețurile vechi. De la magazinul sportivilor, au fost majorate prețurile mănușilor de box și de biciclist. Dar cîți poartă mănuși de box ?“ Intrînd într-un magazin de marochinărie observăm că nu s-au schimbat nici prețurile servietelor și genților școlare din piele, ca, de altfel, nici ale unora dintre rechizitele școlare. Trecem peste drum, la ' „Cocorul", modernul magazin universal de prezentare și desface-

cotaje, uniforme școlare (toate mărimile) se vînd din belșug după aceleași tarife. „Au fost reașezate conform cheltuielilor de producție numai unele sortimente de pielărie și încălțăminte (bocanci bărbătești, pantofi și sandale cu fețe din piele, din lac, box corectat, piele bufă, unele articole de marochinerie, sacoșe sportive), blănurile, căciuli și pălării din piele și blănurile de ovine. înnobilate. Dar au fost operate reduceri de prețuri la 11 raioane de vînzare a

mărfurilor. Majorarea suplimentară a retribuției tarifare, se știe, aduce chiar în acest an, în bugetul familiilor două miliarde lei — în vreme ce cheltuielile determinate de corectarea unor prețuri și tarife vor consuma din acest venit suplimentar doar 680 milioane lei ; un total suplimentar de peste un miliard lei — ne spune Mihai Coandă, directorul general al „Cocorului" Nu avem încă o cifră a vînză- rilor de astăzi, dar, după afluența de cumpărători, vom realiza o zi record".Magazinul „Materna", reame- najat în clădirea magazinului „Vulturul de mare". O lume a copiilor, de la sugar la școlar, fiindcă aici se vînd toate articolele, întreaga gamă de mărfuri de la vîrsta de o zi, pînă la 14 ani. Toate etajele abundă de mărfuri. O adevărată grădină a culorilor.Este un magazin complex, satisface în totalitate cererile, nu numai vestimentare, de încălțăminte, dar și de transport, alimentare, jocuri, echipamente și efecte sportive, cosmetice, tacîmuri și vesela copiilor, articole de mobilă. Toate acestea compun universul acestui magazin. „Se impune de la început o remarcă : toate produsele afectate vîrstei de la 0—2 ani au rămas Ia aceleași prețuri, ne spunea responsabilul. De fapt, marea majoritate a mărfurilor din magazinul „Materna" se vînd după vechile tarife. Numai la cîteva au intervenit schimbări, reașezări de prețuri în funcție de costurile de producție : încălțămintea de lac, piele bufă, jocurile „Arco", din lemn".

Discutăm cu una dintre mame : Zoia Aurora Ionescu ; lucrează la Institutul de conjuncturi ' internaționale : „Aș vrea să subliniez satisfacția mea de gospodină și de mamă, pentru faptul că au rămas intacte prețurile Ia marea majoritate a articolelor de copii. Descifrez în această măsură politica consecventă a partidului și statului de a asigura o creștere continuă a nivelului de trai, a bunăstării noastre. în familia noastră recenta majorare suplimentară a retribuției tarifare lunare ne aduce un venit suplimentar a- nual de 1 440 lei. Față de aceste venituri, cheltuielile determinate de corectarea tarifelor șl prețurilor sînt destul de mici".Efortul întregului popor se reflectă în aceste produse : diversificate, frumoase, durabile. La unele dintre mărfuri cheltuielile de producție erau mai mari decît prețurile. Corecțiile, menite să asigure o cît mai deplină concordanță, sînt un prilej de mobilizare a tuturor forțelor, a priceperii și a măiestriei profesionale, pentru ca aceste cheltuieli de producție, obiective fiind, emanate de o lege economică, să determine la toată gama produselor o reducere a prețurilor. Este perfect posibil ; prin folosirea eficientă a resurselor de materii prime, prin introducerea pe scară largă a înlocuitorilor — cu aceiași parametri calitativi ca ai produselor naturale, printr-o productivitate socială înaltă.
PETRE BRAȘOVEANU 

ION MARCOVICI

Ne răspunde tovarășul ILIE CODREANU.
(Urmare din pag. I)strîngerea recoltei, acolo unde nu se poate cu mijloace mecanizate aceasta se face manual, și schimburile de onoare, program de lucru prelungit în întreprinderi pentru a putea fi livrate la timp piese de schimb și utilaje pentru întreprinderile afectate de inundații. In acest sens în organizarea sprijinului dat de tineri ne-am bazat în primul rînd pe cele peste 60 de tabere de muncă voluntar patriotică constituite încă înainte de inundații. Prin gruparea lor pe zone și completarea cu tineri localnici, în momentul de față numai la strîngerea recoltei de grîu, legume și fructe lucrează circa 10 000 de tineri la Cenat și Sînnicolau Mare, Periam și Buziaș, Lugoș și Gearmata, precum și în alte localități.

— In ce s-a concretizat pină 
acum acest ajutor ?— în recoltarea zilnică, cu secera și coasa sau mecanizat, a peste 500 ha de păioase, culegerea în medie a 150 tone de fructe. Sînt, de asemenea, sortate sute de tone de legume. Tinerii județului sînt hotărîți să fie părtași nemijlociți la efortul comun pentru strîngerea recoltei, a livrărilor suplimentare de produse și reconsolidarea digurilor și evacuarea apelor grăbind astfel într-un ritm d_e 600—700 ha pe zi

pregătirea terenului pentru în- sămînțări.Pe de altă parte, tinerii dintr-o seamă de întreprinderi, cum spuneam mai înainte, pe lingă faptul că sînt alături de întregul colectiv în fața chemării de a realiza suplimentar importante cantități de produse și-au luat angajamente speciale menite să sprijine direct acțiunile de repunere în funcțiune a capacităților industriale a- fectate de inundații. De pildă, organizația U.T.C. de la întreprinderea mecanică din Timișoara execută atîta timp cît va fi nevoie piese de schimb destinate utilajelor afectate evacuării apelor. Colegii de Ia „E- lectromotor" execută electro- mecanisme de macaze pentru Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, motoare necesare pentru Uzina de pompe București.
— Care sînt sarcinile care 

stau în fața organizației U.T.C. 
în zilele imediat următoare ?— Să acționăm întocmai, potrivit recomandărilor și sarcinilor pe care secretarul general al partidului le-a adresat întregului popor. în termen mai concret, tinerii județului sînt hotărîți să fie părtași nemij- lociți la efortul comun pentru strîngerea recoltei, a livrărilor suplimentare de produse și reducere a cheltuielilor materiale, în așa ‘fel încît angajamentele asumate pentru acestea să fie integral realizate și depășite.



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 MARTI 15 IULIE 1975

PE OGOARE - DISCIPLINĂ, ORGANIZARE, PROGRAM DE LUCRU CA ÎN UZINĂ

STRINGEREA RECOLTEI
cu orice mijloace, fără aminare. In ultimele trei zile se
cerișul griului s-a intensificat, recoltindu-se mai mult de 
310 000 de hectare. Pînă ieri, 54 la sută din suprafață a 
fost strînsă, județele Brăila, Buzău, Tulcea. terminind 
această lucrare. Deoarece orice zi pierdută înseamnă pa
gube Irecuperabile, și în celelalte zone ale tării trebuie 
să se mobilizeze toate forțele pentru stringerea grabnică 
a griului. In imagine cooperatorii din Ciochina, județul 
Ialomița, secerind manual ultimele suprafețe de griu 
afectate de inundații.

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
este o lucrare prioritară deoarece precipitațiile abunden
te au determinat o dezvoltare masivă a buruienilor. Pen
tru ca producția toamnei să fie cit mai mare, trebuie 
făcut totul pentru înlăturarea acestora. In acest scop 
este necesară întronarea unui spirit mai accentuat de 
disciplină. De dimineața pină seara munca trebuie să fie 
organizată la fel ca in industrie ! In imagine, coopera
torii din Movila Banului, județul Buzău, efectuind cea 
de-a doua prașilă la sfecla de zahăr.

ÎN GRĂDINILE DE LEGUME
trebuie acționat cu toată fermitatea pentru stringerea 
produselor. Pentru limitarea pierderilor se impune asi
gurarea unei dirijări competente din partea specialiștilor 
la recoltat cit și la reinsămintarea in cel mai scurt timp 
a terenurilor inundate. Există toate posibilitățile ca pină 
la toamnă — după recoltatul fasolei, așa cum se vede în 
imaginea realizată la I.A.S. Buciumeni-Ilfov — să se 
realizeze o a doua producție de morcovi, castraveți, do
vlecei, mazăre, conopidă, gulioare, telină, varză.

SEMĂNATUL CULTURILOR 
SUCCESIVE

Pină în prezent, circa 408 000 hectare au fost insămintaie. 
Se remarcă însă un decalaj mult prea mare între recol
tat și semănatul celei de-a doua culturi. Pentru buna 
reușită a acestei lucrări trebuie ca pe terenurile recoltate 
să se treacă de urgentă la însămîntări. De aceea munca 
trebuie organizată și pe timpul nopții, la lumina faru
rilor, în schimburi prelungite. In imagine la C.A.P. Va
lea Cînepii, județul Brăila, imediat după recoltare s-a 
trecut la semănatul culturilor duble.

ȘTEFAN DORGOȘAN Foto ; ORESTE PLECAN
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întreprinderea textilă „Suveica"

Astăzi, primele loturi de țesături

A.

COVASNA I3e la mic la mare, BUCUREȘTI

ÂTÂLIA PÎINII In lanuri, acțiunea

Ce exemplu oferă două 
fruntașe din Făgăraș

organizații U.T.C'. 
colegelor lor din

recondiționate vor pleca spre Mediaș
celelalte întreprinderiDuminică a fost declarată și aici la Făgăraș zi model de lucru, zi plină de muncă în unitățile economice și pe ogoare. La ora 19 la Comitetul orășenesc U.T.C. a avut loc ședința operativă de raportare a rezultatelor. Cei peste 2 400 de tineri acționaseră susținut. La sfirșitul ședinței doi dintre cei prezenți doresc să adauge ceva : „Chemarea secretarului general al partidului de a contribui la diminuarea efectelor inundațiilor și de a realiza producții suplimentare, a spus Florin Pop, secretarul comitetului U.T.C. din Combinatul chimic Făgăraș, a avut puternic răsunet în organizațiile noastre. Ca urmare, am hotărît ca pînă la sfirșitul anului să realizăm și noi, tinerii, importante producții peste plan. Iată angajamentul nostru : avînd în vedere că din oamenii muncii din combinat peste 40 la sută o formează tinerii, ne angajăm ca pină la sfirșitul anului din cele 150 milioane lei producție globală suplimentară noi să realizăm 60 milioane lei ; din planul la lucrări finanțate de 280 000 Iei pe oraș ne revine 50 la sută, însă ne angajăm să-l depășim cu 20 000 lei. De asemenea pînă la Congresul U.T.C. vom efectua 100 000 ore muncă voluntar-patriotică în sprijinul

producției, exprimată valoric în peste 500 000 lei. Fiecare dintre noi va continua să-și perfecționeze calificarea profesională, condiție esențială în îndeplinirea angajamentului nostru". „Și tinerii din întreprinderea noastră, a spus apoi Emil Tibelea, secretarul comitetului U.T.C. de la întreprinderea de utilaj chimic doresc să-și aducă aportul lor la refacerea economiei prin suplimentarea producției. Am concretizat această dorință într-un angajament. Pînă la sfirșitul anului vom realiza peste plan la producția globală 8 milioane lei, iar la producția marfă, 1,8 milioane lei concretizate în utilaje pentru industria chimică, utilaje emailate. armături, pompe și piese de schimb. La armături industriale vom da peste plan prin autoutilare, 140 tone utilaje, dispozitive și instalații. Organizațiile U.T.C. din secțiile prelucrări, emailări, turnătorie vor economisi 1 600 tone combustibil și 1,2 milioane kilovați oră energie electrică. Ne angajăm de asemenea ca la producția pentru export să realizăm suplimentar utilaj chimic și emailat în valoare de 800 000 lei valută. Angajamentul nostru va fi îndeplinit de toți cei 3 800 tineri ai întreprinderii".
ANGELA CHIȚU

Activitate febrilă. La secția finisaj se execută recondiționa- rea ultimelor loturi de țesături reprezentînd cei peste 300 000 m.l. în valoare de peste 4 milioane lei sosiți de la întreprinderea textilă „Tirnava" din Mediaș. Sint, in marea lor majoritate, produse finite — țesături din celofibră, melană. bumbac mustind de nămol și apă. La care se adaugă 100 de suluri cu fire de urzeală sosite tot pentru a fi recondiționate, de la Sighișoara.— Nu există om al uzinei care să nu participe la acest efort colectiv — ne spune tovarășa Constanta Tatos. directorul tehnic al întreprinderii. Fiecare minut înseamnă, acum, la fiecare secție din întreprinderea noastră, o producție su-

plimentară necesară economiei naționale, refacerii. Aceasta în condițiile în care sîntem ferm hotărîți ca activitatea și realizările proprii să urce la cote tot mai înalte ca și ajutorul acordat întreprinderilor din Sighișoara și Mediaș.Cum în materie nu există un alt semnificativ decitlor vom consemna alături de cele 500 000 lei producție peste sarcinile de plan raportate duminică, hotânrea tinărului colo - tiv de aici de a realiza, pînă la sfirșitul anului, peste prevederile cincinalului, o producție globală suplimentară în valoare de peste 350 milioane lei.

de economie limbaj mai cel al cifre-

BENONE NEAGOE

Și județul Covasna s-a numărat printre județele grav afectate de inundații. Apele revărsate au acoperit cîteva mii de hectare terenuri agricole (culturi de griu, orzoaică, sfeclă de zahăr, tofi, porumb au distrus rețele ferate, poduri, au provocat alunecări de teren (comunele Bi- borțeni și Bodoș). Prin eforturile susținute ale locuitorilor județului circulația rutieră și pe căile ferate a fost restabilită, re- construindu-se totodată și podurile distruse, iar în agricultură numai 3 000 de ha terenuri agricole se mai află incă sub ape. S-au depus de asemenea eforturi pentru salvarea animalelor, ceea ce a redus substanțial pagubele din acest sector. Un amănunt e- locvent : producția de lapte nu s-a situat in toate aceste zile sub cota normală. De foarte multe ori acțiunea de salvare a animalelor s-a bazat pe curajoase initiative personale, ca în comuna Ozun unde un localnic, Antal Bela (muncitor într-o întreprindere brașoveană), sfi- dînd apelurile la prudență a salvat, înfruntînd apele dezlănțuite, 118 viței.în comunele Chichiș și Bacei, strînse în cercul Oltului, Rîului Negru și Tărlungului, sătenii au luptat zi și noapte cu apele, împărțind forța de muncă între îndiguiri și desecări, intre recoltarea fînețelor și îngrijirea a- nimalelor. Orele de odihnă au fost puține. Toți oamenii apți de muncă, chiar cei foarte tineri ori vîrstnici au săpat șanțuri scurgere,'au astupat cu saci nisip canalele de invadare, ajutat la evacuarea celor 32 familii sinistrate, salvîndu-se vieți omenești, au smuls apelor, zi cu zi, circa 20 ha de finețe. „Nu putem sta în casă cînd a- supra satului nostru, Bacei, s-a abătut asemenea urgie — ne-au declarat cooperatorii Gheorghe Comăniță (77 de ani) și Zaha- ria Inga (80 de ani). Putem salva încă multe. Nici un braț, fie el și mai puțin vînjos, nu este acum de prisos". Tînărul vicepreședinte al Consiliului

car-siloz, finețe), de căi

de de au de

popular, Petre Ticușan, în vîrstă de 29 de ani, este îngrijorat în special de soarta culturilor de cartofi și sfeclă de zahăr, aflate timp de peste o săptămînă sub ape. El a pregătit deja, împreună cu întregul comandament al comunei, planul viitoarelor reinsămînțări, cu legume de toamnă, ca și cele necesare acțiunii concrete.Cu aceeași grijă pentru soarta recoltei, cu aceeași dîrzenie și hotărîre s-a muncit și în comunele Reci, Bita și Leț, în comunele grav afectate de inundații Aita Mare și Aita Medie, unde s-au aflat sub ape circa 670 ha terenuri agricole și 222 construcții, dintre care 114 locuințe. în aceste două comune oamenii s-au ajutat reciproc în refacerea rapidă și, firește, parțială a propriilor gospodării, pentru a-și îndrepta principalul efort de muncă la recoltare, care în aceste zile se desfășoară în- tr-un ritm intens. „Locuitorii comunelor noastre, ne declara un alt tinăr și energic primar. Ludovic Fazekas, au puterea de a depăși acest moment critic, de a reface atît cît omenește este cu putință, potențialul producției agricole. Exemplele de dăruire în muncă, de așezare a intereselor obștei înaintea personale ne îndreptățesc afirmăm toate acestea și, sperăm că efectele inundațiilor se vor resimți, la sfîrșit, într-o mai mică măsură". în întreg județul, membrii cooperatori, muncitorii veniți să dea ajutor pe ogoare, elevii, ostașii au săvîr- șit fapte de adevărat eroism. Am cita salvarea de vieți omenești in numeroase comune, salvarea morii din Sîntiolunca, de utilaj industrial, a cirezilor de vite, reconstruirea într-un timp incredibil de scurt a unor poduri, șosele și căi ferate. Un exemplu deosebit au oferit muncitorii navetiști, surprinși de ape in comunele natale sau aflați în concediu de odihnă. Mecanicul Gheorghe Păcală din satul Bacei nu s-a despărțit de motopompe decît 2—3 ore pe noapte. „Lucrez cît voi avea motorină —

celor să să

nu e vorba altceva, ci nostru". Șo-ne-a spus el. Aici de program ori de de salvarea satului ferii Deăk Zoltan și Pusztai Zol- tan din Aita Mare au dat, de asemenea, exemple de curaj și dăruire, asigurind pe drumuri i- nundate, apa potabilă pentru localitatea lor, complet izolată de ape. Exemplele se pot înmulți la nesfirșit. Ele demonstrează puterea de mobilizare a oamenilor, înflăcăratul lor patriotism, confundarea lor cu bucuriile și grijile țării.Lipsesc pe alocuri, e drept, utilaje pentru desecări ori unelte dintre cele mai simple, dar oamenii muncind fără preget, improvizînd chiar, înlocuiesc a- ceastâ lipsă. De asemenea o mai bună organizare a echipelor de ajutorare ar mări, sîntem convinși, randamentul muncii. „Am alcătuit deja detașamente de intervenție, alcătuite mai ales din tineri (elevi, studenti în vacanță, muncitori navetiști, muncitori nefamiliști. din cămine), care în aceste zile acționează concret, pe teren, în agricultură — ne informa tovarășul prim-se- cretar al Comitetului județean U.T.C., Andrei Păszka. Pe multi dintre aceștia i-am utilat cu seceri, coase, cazmale etc., din fondurile organizației. De asemenea am stabilit pentru detașamente, detașamente conduse de activiști, obiective precise, responsabilități irevocabile. Ele vor prelua, unele au și preluat deja, în întregime anumite suprafețe agricole, de a căror recoltare integrală se Îngrijesc personal".Războiul pîinii și al vieții continuă și în acest județ cu îndîr- jire. îndemnurile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu au găsit un vibrant ecou în inimile tuturor locuitorilor județului, indiferent de naționalitate. Ei își propun să diminueze la maximum efectele inundațiilor, atît în agricultură, cît și în industrie, prin a- sumarea înfăptuirii unor producții suplimentare.
C. R. CONSTANTINESCU

detașamentelor
de tineri continuăIeri peste 6 000 de tineri din Capitală, muncitori, elevi și studenți au fost prezenți pe ogoarele celor 14 cooperative agricole din comunele subordonate municipiului. Numai la C.A.P. Glina cei peste 1 000 de tineri din sectorul 4 au ajutat la recoltatul griului și orzului, la lucrările de întreținere a culturilor. în zonele unde terenul este încă mlăștinos recoltarea s-a făcut manual, cu secera și coasa, iar snopii au fost treierați imediat. Tudor Grafu — secretarul Comitetului U.T.C. al sectorului 5 — pe care l-am întîlnit alături de cei 1 500 de tineri la C.A.P. Popești-Leordeni, ne spune că „orice efort nu este un efort în sine ci, o contribuție conștientă către țelul unanim — compensarea grelelor pierderi suferite de economia noastră națională".

★Deși ploile au încetat să mai cadă, iar apele s-au retras în matcă, peste 650 de studenți au participat ieri, în comunele Bra- gadiru, Băneasa, Armășești și Belciugatele, la recoltarea griului și la lucrări de eliminare a apei de pe terenurile inundate. Totodată, studenții de Ia Institutul politehnic au participat, alături de echipele de specialiști, la asigurarea bunei funcționări a mașinilor agricole.
GEORGE MILITARU

întreprinderea „Metalul roșu" din Cluj-Napoca

Onorarea in avans a contractelor 
pentru exportDatorită inundațiilor, aprovizionarea cu piese și subansam- ble a întreprinderii „Metalul roșu" din Cluj-Napoca de la o serie de unități din Sighișoara și Tg. Mureș a fost întreruptă complet timp de 5 zile. în 7 iulie, cind s-au redat circulației drumurile spre aceste lități, liști spre o echipă de a fost trimisă gență la IMATEX Mureș și „Nicovala" din Sighișoara, pentru a ajuta la repunerea acestor unități în funcțiune. Altă echipă de specialiști — în total peste 50 de electricieni și lăcătuși-montatori — au plecat la Țesătoria de bumbac din Sighișoara, la întreprinderea „Tirnava" din Mediaș, unde apa 

a pătruns în hale, pentru a ajuta la curățirea, demontarea și repunerea în funcțiune a utilajelor fabricate tot de ei. O altă echipă va pleca în același scop la Fabrica de tricotaje din Caracal. Zilele trecute au reînceput să sosească piesele așteptate de la Tg. Mureș și Sighișoara. Producția nu se întrerupe nici o oră, lă nici o secție. Cu toate dificultățile determinate de i- nundații, colectivul întreprinderii și-a depășit cu 1,5 la sută planul pe prima decadă a lunii iulie. „Angajamentul nostru de a încheia cincinalul pînă la 18 august- se va înfăptui întocmai, ne spune inginerul Dumitru Dan, directorul tehnic al întreprinderii. Totodată, am hotărît 
să onorăm toate contractele de

loca- specia- de ur- dln Tg.

livrare la export din acest trimestru cu o lună mai devreme. 89 de mașini de tricotat și 4 ventilatoare pentru Bulgaria și Austria se execută după grafice devansate cu o lună".Toate secțiile întreprinderii și-au formulat angajamente substanțiale de depășire a sarcinilor de plan. Astfel, strungarii și frezorii din secțiile prelucrări mecanice s-au angajat să lucreze în schimburi prelungite pentru a realiza piese de schimb necesare unităților din industria u- șoară afectate de inundații. Tinerii din aceste secții vor realiza numai în această lună, suplimentar, piese de schimb și subansamble în valoare de 750 000 lei. La rindul lor, lucrătorii de la secția tricoteze și-au propus să realizeze pînă Ia 1 august- 10 mașini de tricotat peste plan. Miercurea trecută, oamenii muncii întruniți au hotărît săptămînă gite cu 4 dintre ei va realiza zilnic 3 casete de formare peste sarcinile lui de plan. Colectivul secției injectoare a hotărît să lucreze cu 2 000 ore mai mult în această lună pentru a putea depăși planul cu 50 de injectoare. obțină, muncind în prelungite, pînă la 1 august, producție suplimentară în valoare de 1,2 milioane lei".

din secția turnătorie, în adunare generală, să lucreze 2 zile pe în schimburi prelun- ore. în plus, fiecare cite
Tinerii s-au angajat să schimburi

I. MORARU

întreprinderea de mașini electrice București, secția motoare asincrone. Tinerii Pușe Ion, Gilcă Cons
tantin și Bejenaru Marian pun etichetele cu marca de prestigiu a fabricii pe un nou lot de motoare 

destinate exportului. Foto : O. PLECAN

(Urmare din pag. I)

de la distanță, că bătrînul era 
bolnav și tare bătrin, iar acti
vistul ii trimitea acasă. Atunci 
l-am auzit : „Eu nu pot să dorm. 
Eu nu pot să dorm cind o știu 
aici la buza satului, eu aici 
m-am născut. Și tatăl meu tot aței s-a născut, și dacă eu mor 
cind oi muri, vreau să o știu la 
locul ei, și vreau să văd că to
tul e bine ! Ai ințeles, mă, co
pile ? (activistul avea vreo 40 de 
ani) Ai ințeles ? Și acum du-te 
în treaba ta, că văd că ai des
tulă !“. Părul alb al bătrinului 
de la Agaua și vocea lui joasă, 
stăpinită. m-au urmărit tot dru
mul acela prăfos, incendiat de 
soare cu toată apa dușmănoasă 
alături, străină alteori, ne era 
sete, pericolul era apa. Primul 
interviu il luasem pe bac, la tra
versare, mare noroc, l-am prins 
pe Eroul Muncii Socialiste, Ion 
Vlad, directorul I.A.S. Insula 
Mare, adică directorul peste ne- 
sfirșitele cimpuri roditoare, 
peste taluzele amețitoare de po
rumb și floarea soarelui, peste 
covorul verde sticlos al soiei și

fasolei, peste toată această bo
găție fantastică a insulei care 
fusese smulsă cu ani în urmă 
Dunării și ea, Dunărea, o vrea 
înapoi cind se îmbolnăvește de 
nebunie și oamenii se luptă cu 
ea. „Calm, lucid, științific, spu
nea directorul. Sint 6 puncte cri
tice. Avem specialiști. Telefoane 
de campanie. Posturi de control, 
patrule. Forțe umane masive,

STEAGURI ÎN INSULA MARE

pentru țară ! Unii spun vorbele, 
altora, mai timizi, le citești in 
ochi. La Salcia. La Agaua. La 
Mărașu. La fermele de la Vul- 
pașu, Pescărușul, Pelican — ce 
frumos le spune ! — aici s-au 
însămînțat culturile duble. Pe 
4 000 de hectare se însămințase 
cind am venit noi. O cultură cit 
o țară — cea mai rotundă țară 
din lume, România. Una din fe-

1100 militari. 100 de specialiști. 
Localnici. Toți. Ei, griul ! Griul 
l-am cules, ia uitați-vă dum
neavoastră ce avem de apărat ! 
Porumbul, bogăția noastră..." 
Directorul nu se îndoia că va fi 
apărat. Nimeni nu se îndoia. La 
Cotul Racului, militarii mîncau 
pe dig, goi pînă la briu. Tăcuți. 
Locotenent-colonelul Dumitru 
Bana nu era din Brăila. Parcă 
din băieții aceia, abia fără uni
forme — se vedea că sint niște a- 
dolescenți — ciți erau din Bră
ila ! „Dunărea este a noastră, a 
țării. Și insula este a noastră, a 
țării. Aici, la Insula Mare, noi 
toți, pentru țară...". Noi toți

tele acelea frumoase — Ioana. 
Ioana Trandafir. Ioana era ca un 
trandafir de mai, dar lovea cu 
sete cu lopata, în acest iulie prea 
zbuciumat. Îmi arată cu degetul 
ochiurile de apă din cimp. „O 
vedeți, dușmanca !“. „Una e să 
te lupți cinstit, alta să izbești pe 
dedesubt !“ — Pentru Ioana, Du
nărea era o ființă vie care o de
zamăgise în iubire. Uitîndu-mă 
la fața limpede a Ioanei, îmi re
venea în minte obsesiv chipul 
bătrinului cu vocea joasă. „Eu 
aici m-am născut. Și tatăl meu". 
Copii, tineri, maturi, bătrîni — 
același gind, o singură voință. 
La un moment dat am simțit

DRĂGĂȘANI Un schimb al tinerilor

orășeni in sprijinul celor de la sate
Orașul lucrează în 2 schimburi 

la salvarea recoltei. Elevi și ac
tiviști U.T.C. in punctele fierbinți 
ale secerișului. Toți oamenii la 
griu. Orașul întreg, cu toate 
forțele în cimp, aceasta este 
chemarea la ordinea zilei și la 
Drăgășani, localitate greu lovită 
de revărsarea Oltului. Sute de 
hectare de griu, porumb, car
tofi și sfeclă de pe care apa se 
retrăsese de cîteva zile. Ince- 
pînd din ziua de 8 iulie s-a 
trecut masiv la recoltarea ma
nuală și cu mijloace mecanizate, 
acolo unde terenurile s-au zvîn- 
tat. In prima urgență, culturile 
de griu — se scoate spicul din 
mii, la marginea lanului se 
usucă, se întoarce și se treieră 
staționar. La recoltarea în lan 
combinele au obținut o medie 
de 3 542 kg la hectar. In maxi
mum 10 zile, dacă se menține

acest ritm, recolta va fi strînsă 
și depozitată in bază.

★
Datorită unei concentrări 

sive a forțelor de muncă 
cimp in cîteva zile numărul lu
crătorilor s-a dublat. Ritmul 
crește de la un ceas la altul, de 
la o zi la alta : 8 iulie, 2 000
oameni ; 9 iulie — 2 800 ; 10 iu
lie— 3 800; 13 iulie — circa 
4 000 oameni. Detașamente de 
muncă constituite din elevi, 
muncitori și membri cooperatori 
s-au organizat pe 2 schimburi, 
din producție, de la practică di
rect pe ogoarele de griu, la re
coltarea de legume și îngrijirea 
culturilor viticole.

mape
vitatea elevilor în cîteva din 
punctele fierbinți ale secerișu
lui : Slătărei, C.A.P. Drăgășani. 
O parcelă de griu de 50 hectare 
pe care s-a depus apa și aluviu
nile Oltului. Elevii Liceului a- 
gricol din Drăgășani lucrează de 
8 ceasuri, secerind griul îngro
pat în mii și pregătindu-l pen
tru combinele „Gloria". „E greu, 
dar nu avem odihnă, ne spune 
prof. Ilie Pavel, directorul li
ceului, pînă cind griul de pe 
această suprafață nu se va afla 
la adăpost, ii vor schimba pe 
elevi, la orele 15, detașamente 
de muncă constituite din lucră-' 
tori ai cooperației locale, func
ționari ai băncii și ai C.E.C.- 
ului.

nevoia să părăsim digul. Măcar 
o dată, inofensiv. Dunărea ne bi
ruise. Nu mai puteam vedea la 
nesfirșit apa aceea gălbuie de 
alături, care ne însoțea ca o a- 
menințare. Am tăiat prin magis
trala numărul 2 insula și ne-am 
scăldat ,cu adevărat in mirosul 
pămintului uscat și in foșnetul 
porumbului înalt, și ne-am scăl
dat cu adevărat tălpile în praful 
brun de pe pământul tare, fără 
apă, fără ochiuri de apă dușmă
noasă și ne-am spălat cu adevă
rat mîinile cu aur, cu aurul po
rumbului boabe de sămînță și 
dacă n-ar fi fost prea mult, și 
dacă oamenii nu s-ar fi uitat 
mirați că le răvășim semințele 
am fi întirziat mult cu ele acolo, 
in carafa cu porumb, ca o pro
misiune. Dacă cineva vrea să 
știe că insula nu va fi inundată 
de Dunăre trebuie să verifice la 
fața locului, spun specialiștii, cit 
s-a supraînălțat digul, cit vine 
apa și cite mașini lucrează. Și 
cum lucrează oamenii și ce simt 
ei, tineri și bătrini. Și totuși, 
poate nu e destul. Ca să știi pre
cis că acest lucru nu se poate 
întîmpla, trebuie să cobori de pe 
dig in inima pămintului cîștigat 
apei și să iei o mină de boabe 
fierbinți de porumb in palmă...

La sediul I.A.S. Drăgășani, la 
prima oră a dimineții il mai 
prindem incă, înainte de a pleca 
în cimp, pe tovarășul director 
Ion Aslan. Aici se adună zilnic 
toate informațiile despre modul 
cum decurg lucrurile, in cele 5 
ferme de producție, despre teh
nologiile aplicate, despre reîn- 
sămințări. „Un mare ajutor la 
recoltarea griului din zonele i- 
nundate de apele Cernei și Ol- 
tețului, ni l-au dat elevii și ală
turi de ei, activiștii U.T.C. de 
la comitetul județean și orășe
nesc, profesorii. Au lucrat al
ternativ circa 2 000 elevi consti- 
tuiți in 14 tabere de muncă. 
Acum, pe suprafețele secerate 
reinsămințăm porumbul din so
iuri timpurii, cu ciclul scurt de 
vegetație. In cele 15 hectare de 
culturi legumicole, compromise, 
am pus noi răsaduri de varză, 
castraveți și morcovi. Aplicăm 
corect cu maximum de decizie, 
tehnologiile din viticultură, po
micultură și legumicultură pen
tru a obține, așa cum a fost in
dicația secretarului general al 
partidului, cantități mai mari de 
produse pe unități de suprafață.

★
împreună cu profesorul Ma

riana Constantinescu, președinta 
consiliului județean al elevilor 
din cadrul Comitetului județean 
Vilcea al U.T.C., urmărim acti-

★
Ferma „Dealul Oltului". Pe 

renumitele dealuri cu vii la 
Drăgășani se fac lucrările cele 
mai urgente : plivitul, copilitul 
și legatul lăstarilor. Aici lucrea
ză elevii Liceului teoretic din 
Drăgășani, despre care aflăm că 
încă din prima zi au cerut să 
se alinieze la cimp in rind cu 
oamenii din sat. Deși au o nor
mă zilnică de 300 de butuci pe 
elev, ei au ajuns și la 800—1 000 
de butuci. Zilnic 9 ore de muncă 
adunate conștiincios pentru a 
salva recolta viticolă a județu
lui.

La stațiunea de cercetare vi
ticolă, elevii Liceului „Nicolae 
Bălcescu" din Rm. Vilcea, deși 
și-au încheiat perioada de mun
că, au hotărît pe loc, la apelul 
comitetului județean U.T.C., să 
mai rămină in tabără încă 3 
zile. Este nevoie de ei, la fer
ma Dobrușa. La plecare vor 
duce cu ei in vacanță la părinți 
atestatul muncii și al exem
plarei răspunderi de care au dat 
dovadă. Este vorba mai exact 
despre mulțumirile pe care con
ducerea stațiunii Drăgășani le 
aduce in scris celor două grupe 
conduse de profesorul Tițan Ro
man și Ion Mazilu care au exe
cutat lucrările de excepțională 
calitate în vie direct pe rod. E- 
levii de la „Bălcescu" au bătut 
recordul: 11000 butuci pe zi.

LUCIA HOSSU
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„Acțiunea Dunarea
CORABIA—un nume care nu se va

desprinde niciodatăNu se știe dacă localitatea se numește astfel pentru că îi trec prin preajmă corăbii sau pentru că insuși locul va fi fost, în veacuri străvechi, de forma unei corăbii impinsă pinten în apele fluviului. Dintotdeauna, însă, oamenii se știu neclintiți la țărmuri de grai românesc, iar astăzi CORABIA nu desemnează doar orașul ca atare, ci și alte comune subordonate, zona de acțiune și influență intinzin- du-se practic de-a lungul celor 32 km. pe care județul Olt ii are hotar cu Dunărea. Tocmai de aceea sediul de operații al comandamentului județean de prevenire și combatere a inundațiilor a fost stabilit aici, ia Corabia, alături de comandamentul local. La capătul celor 32 km. străbătuți pe digul principal al Dunării am solicitat tovarășului primar Florea cea, secretar orășenesc de de mai jos.— Tovarășe
Mir- al comitetului partid, interviul

primar, prin na
tura răspunderii sinteți și țelul 
comandamentului local. Vă ru
găm să ne spuneți în ce constă 
amenințarea apelor Dunării pe 
teritoriul dv„ ce măsuri ați în
treprins pentru prevenirea pe
ricolului, pentru diminuarea e- 
ventualelor pagube.— Orașul ca atare, prin așezarea sa geografică este ferit de inundație. Pericolul însă 
există. Iată un singur exemplu care ne-a pus în stare de alarmă : în zona inundabilă, dar îndiguită, Potelu—Corabia, se află sursa de alimentare cu apă potabilă și industrială a orașului. Desigur, v-aș putea oferi și alte exemple, nu vreau să insist însă pe latura patetică a situației, ci doar să subliniez faptul că noi a trebuit să luăm măsuri energice încă din vreme, că ne aflăm în continuă veghe. Astfel, am trecut la o verificare amănunțită a digului. Am mobilizat cosași care au tăiat iarba și am cercetat pă- mîntul palmă cu pa' nă. Toate micile tunele făcute de rozătoare — șobolani, cîrtițe —

doar aparent inofensive, au fost astupate, terenul consolidat. Cunoșteam că la canalul zero din sistemul de irigații Sadova —Corabia, una din porțile stă- vilarului nu etanșeizează bine, nivelul apei în canal atingînd 60 cm deasupra cotei normale. S-a intervenit la timp, eficient : poarta a fost consolidată, pompele au evacuat surplusul de apă. La km 4,400 exista o breșă în dig, prin care se pătrundea cu draga pe canal la decolma- tat. A fost închisă cu fascine, piatră și pămînt. Pe o distanță de mai multi kilometri, unde digul prezenta puncte sensibile, am amenajat banchete de pămînt (1 500 metri cubi fiecare), am pregătit saci. Prioritară a devenit apoi activitatea în zona îndiguită. Numai I.A.S. Corabia are aici 9 000 ha cu orz, grîu, soia, rapiță și porumb, alte suprafețe însemnate aparțin cooperativelor agricole. Săteni, elevi, funcționari au ieșit continuu la muncă. Peste 800 de lucrători din industria orașului, organizați în detașamente speciale, participă zilnic, după program, cel puțin 4 ore la recoltat, la alte activități corespunzătoare stării de necesitate.
— Am reținut că orașul este 

in afară de orice amenințare. 
La poalele Iui insă, chiar pe 
malul Dunării, se află cîteva 
puncte importante — silozul, 
portul etc. și pentru care exis
tă pericolul de a fi atacate de 
apă...

— Da. In port se aflau, cu puține zile în urmă : 14 000 tone cărbune, 4 000 tone material lemnos, 350 tone var. 400 tone de ciment, 700 000 bucăți țiglă, 200 metri cubi balast. O sută de camioane și de nouă ori pe atî- ta oameni, au muncit zi și noapte. Astăzi, toate aceste bunuri se află la adăpost, pe terasa superioară. De-a lungul portului am ridicat încă un dig, pentru a face față situației de excepție. La siloz ne-am îngrijit ca activitatea de preluare a recoltei să continue neîntrerupt, în paralel, am amenajat în ju-

de țărm
ru-i un dig de 180 m„ cu două porți de acces — pentru autocamioane și vagoane — și ele asigurate cu material de blocare în eventualitatea că vin apele. Dar și în caz de pericol deosebit, cînd apa ar putea trece de dig, silozul nu va avea de suferit : ferestrele de la parter și intrările la cîntarele mari au fost zidite. Diguri suplimentare, de preintîmpinare a oricărui pericol, am înălțat și la secția vin-alcool, depozitul de lemne, la ferma de creștere și îngrășare a tineretului taurin și porcin. Pentru aceasta din urmă am amenajat țarcuri în zona superioară, iar în caz de pericol, animalele sint pusa aici la adăpost în mai puțin de două ore.— Care este, dincolo de aceste acțiuni, pulsul vieții și muncii, la această oră, în orașul dv ?— în agricultură se insistă asupra ultimelor suprafețe de recoltare. Nu se pierde o clipă de timp nici în industrie : se lucrează intens, cu sarcini sporite. La 10 iulie ne-am bucurat de vizita secretarului general al partidului. Prima în orașul nostru, și în atare condiții de excepție — prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, exemplul neobositei sale activități au constituit pentru noi toți, mic și mare, o puternică îmbărbătare, un mobilizator imbold în muncă. La această oră putem raporta: cele două întreprinderi de nivel republican — Fabrica de zahăr și Tăbăcăria — sînt în avans cu remontul ; celelalte unități ale industriei locale și-au depășit sarcinile de plan pe prima decadă a lunii iulie, dtnd o producție plimentară in valoare de

Iefonic. La fiecare 3 km — stație de radio emisie-recepție. Pe tot traseul — sistem provizoriu, dar eficient, de iluminat, în spatele digului — viața și munca celor 21000 de locuitori ai orașului. în condiții de deplină siguranță, dar și de continuă veghe. Și deși fluviul și-a aminat viitura, nu prognozâm cînd susținem alături de primarul care, necăutind metafora, ne-a spus la despărțire : „ rabia este un nume care nu putea fi desprins niciodată țărm !“.
ION ANDREIȚA 
PAVEL PERFIL 

VASILE RANGA 
VALERIU TANASOFF Ostașii forțelor noastre armate la datorie pe Insula Mare a Brăilei

TURNU MĂGURELE

PE DIGURI VEGHE NEÎNTRERUPTĂ,
in întreprinderi — efort amplificat 

pentru îndeplinirea angajamentelor

plimentară In milioane lei.
Conform

★
prognozelor

su-1.8
------------ ------inițiale, astăzi viitura ar fi trebuit să întilnească orașul Corabia. Parcurgem încă o dată traseul celor 32 km de Dunăre olteană : kilometru eu kilometru — adică din post telefonic în post te-

Nivelul apelor Dunării este în creștere. Fluviul a depășit astăzi cota de atenție cu 38 cm, impunînd o supraveghere duă a întregii porțiuni de km a digului care, între punctele Lița și Seaca, formează sistemul de apărare Turnu Măgurele. Ziua ca și noaptea, la lumina reflectoarelor, becurilor și lanternelor, echipe speciale de supraveghere formate din specialiști, reprezentanți ai organelor de partid și de stat locale, ai forțelor armate controlează cu maximă atenție creșterea nivelului Dunării și starea digului. In punctele critice, la kilometrii 4,500, 11,200, 13,200, 17,750, 23,800 și 24,200 echipe speciale supraveghează și controlează rezistența digului. Au fost asigurate materiale de intervenții în caz de inundații : 7 300 bucăți fascine, 110 tone piatră, 1 759 m.c. pămînt, 1 620 saci cu pămînt. O concentrare importantă de forțe are loc în zona Izlaz-Moldovenl,

unde Oltul la confluența cu Dunărea a rupt podul și s-a infiltrat de-a lungul digului în culturile de grîu, obligînd 18 000 oameni să lupte eroic timp de 2 zile ți 2 nopți pentru consolidarea digului și salvarea de inundație a comunei Izlaz ți a satului Moldoveni. Au fost transportate în ultimele zile 500 tone piatră brută pentru consolidarea digului pa o porțiune de 70 m unde apa rupe continuu malul, Infiltrîndu-se în cîmp. Comandamentul municipal a întocmit un plan precis de mobilizare pentru faza a treia de apărare, cind este prognozată atingerea cotei de 610 cm, cu 60 cm peste cota de inundație.In zona Combinatului de îngrășăminte chimice, digul lung de 680 m a fost consolidat și înălțat. Se muncește intens la această oră pentru extinderea lui cu încă 820 m. Activitatea productivă se desfășoară normal. Gheorghe Moldoveanu, se-

necretarul comitetului U.T.C., informează că tinerii uteciștl s-au angajat să contribuie cu toate forțele la realizarea șl depășirea angajamentului asumat de întregul colectiv al combinatului : pe trimestrul III, o producție globală In valoare de peste 16 milioane lei (adică 2 000 tone amoniac, 460 tone uree, 2 000 tone acid sulfuric). După ieșirea din schimburi în zonele agricole ale municipiului se desfășoară bătălia recoltei. Ultimul spic de grîu din cele 240 hectare afectate de inundații a fost recoltat. în confruntarea oamenilor cu Dunărea cota de mobilizare este maximă. Deviza aflată pe buzele tuturor „Dunărea nu ne va învinge" are o acoperire faptică, bazată pe severitatea măsurilor de apărare care s-au luat și continuă să se ia în așteptarea punctului maxim al viiturii.
DAN VASILESCU
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PROGRAMUL 1

0 seceră in fiecare mină
Să plîngi cu griu, dar griul să rămină 
Fremătător de limpede și cald, 
Cind țara pune-n fiecare mină 
O seceră străbună drept herald

Să plîngi cu grîu la cumpănă de ape, 
Cind apa mută soarele din noi, 

ne-ncapă 
ploi

Dar in strinsura mîinii să 
Tot griul tării pirguit sub

Să plîngi cu grîu întreaga tării fire, 
Cina revărsate riuri o străbat.
Dar necesara stare de iubire
Să bată-n noi cu inimi de bărbat.

Sâ plîngi cu grîu pe miloase 
plumb, 

case

Să plîngi cu grîu pe rănile 
Rămase-n urma ploilor de 
Dar zestrea țării, să se-ntoarcă-n 
Prin foșnetul pădurii de porumb.

Să plîngi cu grîu, dar pîinea strînsă-n spice 
Să-și afle-n dreptul ei secerători 
gi nici un strop de aur să nu pice

in podul palmei noastre spre viitori.

Să nu lăsăm să treacă
Să nu ne dăm uitării primul pas 
cînd smălțuim cu faguri casa nunții 
statornicind în vatră de popas 
și apele, și zările, și munții

Dac-am ajuns la matca dintre ploi 
și dacă trupul țării ne mai doare 
să nu lăsăm să treacă de la noi 
lărgimile fintinii de sudoare

Să nu rîvnim doar mierea din cuprins 
și mulțumirea unei stări mai bune 
uitînd cu cită trudă ni s-au prins 
lăstarii cruzi ai stemelor străbune

Dacă ne-avem pe noi drept adevăr 
într-o grădină cu pereți albaștri 
să auzim și-n florile de măr 
cum suie seva pașilor sjhaștri

Și dacă toate cite sint aici 
de-o veșnicie numele ni-l poartă 
să nu ne-așternem ginduri mult prea mici 
peste adîncul dintr-o mare soartă.

GEORGE ȚARNEA
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O trăsătură permanentă și 
pregnantă a literaturii române 
din totdeauna — de la cronicari, 
la Sadoveanu, de la Nicolae Fi- 
limon la G. Călinescu și Marin 
Preda, de la Negruzzi la Nicolae 
Velea și Fănuș Neagu — este, 
fără îndoială, autenticitatea, cu 
alte cuvinte caracterul viu și 
sincer, plauzibil și adine ome
nesc al cuprinderii artistice a 
realității, a faptelor, a tipurilor 
umane. Rar în lume o literatură 
mai deschisă și mai angajată, 
ca literatura română : din pagi
nile ei, chiar cei ce nu ne cunosc, 
își pot face o imagine completă 
și fidelă asupra sufletului și am
plitudinii ideatice a poporului 
nostru. Fiorul de viață, năzuin
țele, visele, notele, caracte
rologice ale oamenilor, istoria 
atît de frămîntată a mulțimilor 
devin in planul ficțiunii artistice 
o realitate tot atît de pasionantă 
ca realitatea trăită, pentru că 
sevele'mereu proaspete ale vieții 
se decantează și iau formă plas
tică în strînsă legătură și subli
mă colaborare cu adevărul trăit 
și lucid visat de oameni.

Marile tradiții, aceste trăsă
turi perene se prelungesc mi
nunat în anii noștri, fertilizate 
de îndrumările partidului nos
tru, de îndemnurile inspirate ale 
concepției ce ne călăuzește și care, într-o efervescentă miș
care de idei și stimuli etici, cre
ează acel climat propice marilor 
înfăptuiri artistice, demne de 
anii socialismului. In nenumăra
te, fericite ocazii, secretarul ge
neral al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, rea
mintește și afirmă in cuvinte 
limpezi înalta menire a scriito
rului, a artistului, în general, 
de a fi reprezentantul autentic 
al poporului din care s-a năs
cut, îndrăzneț și sincer in des
ferecarea sensurilor majore ale 
realității — a celei istorice, a 
celei în mijlocul căreia trăim și 
luptăm.

Cu atît mai neplăcut este pen
tru masele largi de cititori, oa
meni ai muncii iubitori de fru
mos, cînd intilnesc — ce e drept, 
rar și nesemnificativ pentru rea
lizările acestui gingaș domeniu 
al ideilor și sentimentelor — fie

de MIRCEA HORIA
SIMIONESCU

ignorarea acestei înalte cerințe, 
fie nereușite sau inconsecvențe 
in urmărirea scrisului autentic, 
convingător, cuprinzător și depo
zitar de viață adevărată.

Citesc întotdeauna cu interes 
proza tinerilor, in general inspi
rată, de bună calitate. Dar nu 
pot să nu încerc un sentiment 
stinjenitor atunci cînd, printre 
reușite certe, intilnesc producții 
slabe, artificioase, bolnave de 
false problematici, de germenii 
unei viziuni in care nu putem să 
ne recunoaștem.

Din fericire, simptomatica a- 
cestei tendințe aberante e ușor 
de recunoscut. Astfel, uneori, 
paginile pe care le-am dori în
cărcate de realitățile noastre a- 
lunecă în vag și in falsă dez
batere. Atusvci, acțiunea (roma
nului, nuvelei, schiței, piesei de 
teatru etc) se plasează intr-un 
spațiu geografic exotic și teri
bilist, eroii — adevărate fantoșe 
acționind după legi de mecanism 
cu arc și resort — se mișcă, vor
besc și se „confruntă" ca intr-o 
„vitrină de sticlă", în aerul ra
refiat al artificiului. Eroii — a 
devenit o modă printre reprezen
tanții acestei categorii — se nu
mesc păpușerește Lu, Erikson, 
Leif, Falo, Texa, Bi, impopoțo- 
nîndu-se nu numai cu podoabe 
onomastice fără nici o aderență 
cu realitățile noastre, dar și cu 
apucături și „spleenuri" de ce- 
țoși trubaduri nordici, cu preo
cupări de șerifi din vestul săl
batic sau cu „maniere" de tineri 
dezabuzați, avortați de o socie
tate pe care noi am abolit-o 
demult.

Alteori, convenționalul cel mai 
ofilit, ridicol în toate articulații
le sale, își face loc in proza scri
itorilor fără talent. Vezi limpe
de din paginile lor confecția, 
travaliul posibil. Rețeta e arhi
cunoscută : autorul își punctează 
cîteva evenimente învățate din 
manual sau prinse după ureche

din spusele altora și le comen
tează, le „liricizează", le mișcă 
„dramatic", după fantezia lui 
încrezută și încrezătoare. Eșe
cul e evident : in loc să trăiască 
(dar cum să trăiască dacă n-au 
suflul vieții, al experienței ?), 
personajele mimează viața. Am 
în față o carte plină de aseme
nea proze. Se intitulează „Ne
văzuta față a lunii" și este sem
nată de Titi George Câmpeanu. 
Plecind de la un sumar de te
me, împrumutat din filme, ro
mane citite și alte informații, 
autorul însăilează foarte stingaci 
istoria unui tinăr, care se luptă 
pentru o viață nouă ; dar faptele 
nu se înseriază în relații moti
vate, acțiunea nu se compune 
din intimplări vii, trăite respon
sabil, toată desfășurarea ia as
pectul fad al benzilor colorate 
de prin revistele străine. Nu e 
loc comun care să nu fie utili
zat, chiar dacă, pe alocuri, ta
lentul autorului ar vrea să se a- 
firme independent.

Sint situații în care infatuarea, 
încrederea nejustificată in pro
pria pană, superficialitatea joa
că teribile feste autorilor tineri. 
Se pun in pagină grave dezbateri 
sociale, înalte probleme existen
țiale — dar se vede bine că nici 
experiența, nici pregătirea șco
lară nu colaborează cu spiritul 
in căutare de universale soluții. 
Rezultatul : o tristă trădare a 
caracterului autentic al vieții. 
Se simte transplantul, goana du
pă efecte ieftine, pe care 
rafinat al spuselor nu le 
ascunde. Trebuie să ai un 
dispreț pentru cititor ca 
permiți să-l îmbeți cu 
goale, cu enunțuri de probleme 
pe care nici măcar nu știi să le 
minuiești inteligent.

Arta, spunea Bernard Shaw, 
este o mare trădătoare : respin
ge cu senină ușurință ceea ce 
nu-i aparține. Și ceea ce ii a- 
parține se comunică simplu și 
superb de la prima lectură. Este 
un merit al cititorilor noștri 
de a-și putea spune nesofisticat, 
liber și decis gindul și atunci 
cînd recunosc plăsmuirile au
tentice, dar și atunci cind trăsă
turile autenticului sint, din di
ferite motive, alterate.

9.00 Teleșcoală. Teatru comentat 
pentru elevi: „Tartuffe" de Mo- 
îlCre. 10,00 Arta pe înțelesul tu
turor. 10,20 Film artistic: „Ghici 
cine vine la clnă?“. Regla Stanley 
Kramer. 12,05 Telex. 12,10 închi
derea programului. 14.10—14,30 Mi
siunea comună Soiuz-Apollo. 
Transmisiune directă. Comentează 
Andrei Bacalu. 16.00 Teleșcoală. 
Mens sana in corpore sano. 16,30 
Curs de limbă franceză. 17,00 Te
lex. 17,05 Campionatele mondiale 
de scrimă. Selecțiuni înregistrate 
de la Budapesta. 17.40 Scena — 
emisiune de actualitate și critică 
teatrală. 18,05 Muzică ușoară cu 
formația Valențiu Grigorescu. 18,25 
Inscripții pe celuloid. 18,50 Tineri 
interpreți de muzică populară. 
19,05 Teleglob. Irak — petrol și 
progres. 19,20 1001 de seri: Clovnul 
Bozo. 19,30 Telejurnal. 20,00 Seară 
de teatru. Ciclul „Oameni ai zi
lelor noastre". „Cind trăiești mal 
adevărat" de Paul Everac. 21,45 
Misiunea comună Soiuz-Apollo. 
Transmisiune directă. 22,00 Biju
terii muzicale. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL 2
20,00 Film serial: „Emma" — 

episodul IV. 20,45 Tezaur de etn- 
teo românesc. Muzica deceniului 
opt. Din creația compozitorului 
Dumitru Bughlci. 21,15 Telex. 
21,20 In transmisiune directă... 
Dealul Piscului. 21,40 Din filmo
teca TV: Edith Plaf.

MARTI, ÎS IULIE 1975

CRONICA T.V.

Cu toate-acestea...
Iulie asmute ape-nțelătoare, 
Miluri inviate clatină iubiri; 
Singeră pe lume petele din soare 
Și porumburi clare trec în amintiri;

Ochiuri mari de țara, supte de culoare, 
Clatină destine și presimt dureri ;
Dar, cu toate-acestea, doruri viitoare 
înfloresc pe leșul apelor de ieri ;

Dar, cu toate-acestea, vrerea este vrere 
Brațele sint limpezi și se nemuresc 
Și o țară-ntreagă urcă în putere 
Cu invingătoru-i suflet românesc I

GEORGE FLORIN COZMA

De zece zile am mereu în fața 
ochilor silueta acelui bărbat încă 
tinăr și surisul lui. Apa ajun
sese la cota de inundație. Pe pod 
se mai afla numai comanda
mentul, format din militari și 
civili. Întreg perimetrul inun
dabil fusese evacuat. Cîteva 'mii 
de oameni, adunați în spatele 
digurilor formate din saci de 
nisip și de pietriș, pregătiți să 
le întărească, să le înalțe, se 
uitau de dincolo de ele cum 
pătrunde apa in perimetrul 
inundabil. Chiar lingă albia riu- 
lui, pe o ridicătura de plăci de 
beton ședea el, singurul „civil" 
(cu excepția celor din comanda
ment, dar ei, chiar dacă 
purtau haine de oraș, nu 
erau cu adevărat civili) : 
bărbat încă tinăr, cu o cămașă 
albă, ținind lingă el o cutie in 
care se afla un aparat de foto
grafiat. L-am recunoscut : era 
nu un fotograf, ci Fotograful, 
un mare artist, cunoscut nu nu
mai la noi in țară pentru ta
lentul său extraordinar de a 
surprinde pe peliculă lucruri pe 
care nici un om obișnuit nu le 
vede, chiar dacă se uită înde
lung la ele, pentru știința lui de

unii 
mai 

un

a releva minunile pe care ni le 
ascunde viața obișnuită. Și to
tuși, trebuie să spun că nu mi-a 
plăcut să-l văd acolo, calm, 
parcă puțin prea calm. Nu mi-a 
plăcut, deși nu puteam să spun 
de ce.

De zece zile am in fața ochi
lor silueta acelui bărbat încă ti- 
năr. De zece zile urmăresc la 
televizor imagini ale distrugeri
lor pe care le-au provocat apele 
— pe care ni le-au provocat 
nouă, personal, intrind în casele 
noastre și în uzinele noastre și 
pe ogoarele noastre — imagini 
ale muncii de reconstrucție, ale 
muncii de prevenire, ale muncii 
de planificare (pentru ca ase
menea calamități să nu se mai 
petreacă niciodată). De zece zile 
mă gîndesc, ca la niște frați ai 
mei încruntați și netemători, la 
operatorii de film, la reporterii, 
la monteurii, la lucrătorii din 
laboratoarele studiourilor de te
leviziune, care au făcut și fac 
totul pentru ca să știm. Să știm 
ce se întimplă, să știm ce se va 
întîmpla. Am văzut nenumăra
te reportaje filmate, unele sem
nate. altele anonime, unele de 
cîteva zeci de secunde, altele

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, secretar general a! Partidului Comunist Român, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea lui HAFEZ EL ASSAD, următoarea telegramă :Am aflat cu profundă mihnire_despre_pierderile.de vieți și distrugerile provocate de inundații în România.Doresc să exprim Excelenței Voastre și poporului român prieten, din partea poporului arab ■ sirian și a mea personal, compasiunea și sincerele noastre sentimente, precum și încrederea în capacitatea poporului dumneavoastră de a învinge, sub conducerea dumneavoastră ințeleaptă. acest dezastru natural, pentru a continua cu întreaga forță drumul său spre progres și prosperitate.Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Statelor Unite ale Americii, GERALD R. FORD, următoarea telegramă :Stimate domnule președinte,într-un moment .în care poporul român muncește pentru refacerea pierderilor suferite în lupta cu apele umflate de inundații, vă rog să primiți expresia simpatiei mele și a poporului american.Compasiunea mea se adresează în special familiilor direct afectate de inundatii-Vă doresc succes deplin în eforturile pe care Ie depuneți pentru restabilirea zonelor calamitate ale frumoasei dumneavoastră țări.Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit din partea secretarului general al Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe, MANUEL PINTO DA COSTA, următoarea telegramă :Poporul din Sao Tome și Principe își exprimă profunda compasiune în legătură cu catastrofa naturală ce s-a abătut asupra României.Manifestăm regretul față de pierderile suferite și vă rugăm să primiți întreaga noastră simpatie și solidaritate față de poporul român.
Președintele' Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Consiliului Re
deșteptării Naționale din Ghana, colonel IGNATIUS K. ACHEAM- 
PONG, următoarea telegramă :Am aflat cu profundă durere de recentele inundații dezastruoase din țara dumneavoastră, care au produs pagube economiei, victime și mari suferințe.

în aceste momente de calamitate guvernul ți poporul ghanez 
ml se alătură în a transmite guvernului ți poporului român, în 
mod special familiilor afectate, sentimentele noastre de sinceră și 
cordială simpatie.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUSESCU, a primit din partea șefului statului Republica Afga
nistan, MOHAMMAD DAOUD, următoarea telegramă :

Profund mlhnlt de trista țtire a devastării produse inundații dezastruoase, doresc să adresez Excelenței poporului român expresia sincerei mele simpatii.

de recentele
Voastre si

NICOLAEPreședintele Republicii Socialiste Români», 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Coasta 
de Fildeș, FELIX HOUPHOUET-BOIGNY, următoarea telegramă :Am aflat cu profundă tristețe că grave Inundații vin să tndolieze țara dumneavoastră, paralizînd unele din. cele mai frumoase realizări ale industriei și agriculturii.în numele națiunii ivoriene și al meu personal, adresez Excelenței Voastre, precum și poporului român, întreaga expresie a mîhmril noastre solidare.Fiți siguri că Republica Coasta de Fildeș rămine alături de dumneavoastră în aceste dureroase circumstanțe și ține să vă asigure de voința sa de a concretiza si mai mult legăturile de prietenie care o unesc de curajosul popor român.

Primul ministru al guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a primit din partea primului ministru al Re
publicii Franceze, JACQUES CHIRAC, următoarea telegramă tFoarte Întristat de știrea inundațiilor care au afectat grav regiuni importante ale României, distrugînd recoltele și afectind obiective industriale, vă adresez, domnule prim-ministru, expresia deosebitei mele simpatii ca și aceea a guvernului francez pentru guvernul român și locuitorii regiunilor sinistrate.

SITUAȚIA

Toate rîurile interioare în scădere, nivelul apelor trînd sub cotele de inundație, cu excepția Mureșului, la Năd- lag, unde se mai înregistrează 75 cm peste cota de inundație.Pe Dunăre, nivelul apei a continuat să crească în ultimele 24 de sectorul ------- ,scăzut cu 3—13 cm de la Giurgiu la Galați și a înregistrat în plus 1—2 cm între Isaccea și Tulcea.In dimineața zilei de 14 iulie, Dunărea avea un debit la in-
ore cu 2—25 cm pe Baziaș—Zimnicea. a

COTELE

aerul 
poate 
mare 
să-ți 

vorbe

Teatrul de Operetă (Ia Teatrul 
de vară „23 August"): CONTESA 
MARITZA — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara" (la Teatrul de vară „He
răstrău") : BĂRBAȚI FĂRĂ NE
VESTE — ora 20; Teatrul Evreiesc 
de Stat: AU FOST ODATĂ UN 
BĂIAT ȘI O FATĂ — ora 19,30; 
Teatrul Mic (la Arenele Romane): 
VIAȚA E CA UN VAGON? — ora 
20; Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy): CER CUVÎNTUL LA... DI
VERSE — ora 19,30; (Grădina Boe
ma): IN GRĂDINA BUCURIILOR 
— ora 19,30; Ansamblul „Rapso
dia Română": ȚARĂ BOGATĂ-N 
FRUMUSEȚI — ora 18,30.

în cursul zilei de luni nivelul Dunării a continuat să crească de la intrarea pe teritoriul patriei — debitul cel mai ridicat al fluviului urmînd să ajungă în zilele de 15—17 în zona sistemului hidroenergetic și de na- 1 vigație „Porțile de Fier". După cum ne-a precizat inginerul Stelian Dedu, directorul întreprinderii „Electrocentrale" — Porțile de Fier, nivelul maxim al debitului prognozat pentru a- ceasă zonă va fi inferior celui calculat la proiectarea sistemului. în alte zone, atît în amonte de axul barajului — la Orșova și în localitățile situate pe clisura Dunării, cit și la Drobeta- Turnu Severin și < în celelalte așezări din aval, au fost finalizate în cea mai mare parte măsurile prevăzute în etapa a 2-a de urgență. în zonele agricole ale județelor Mehedinți și Dolj s-a intensificat ritmul recoltărilor, astfel incit, în eventualitatea unor revărsări a apelor, pierderile să fie cit mai mici. Luni peste 17 000

DE ZECE ZILE
constituind adevărate filme de 
scurt metraj. Filme profund 
convingătoare, adevărate, cinsti
te. Realizate in grabă, de că
tre profesioniști excelenți sau 
buni sau chiar mediocri, deve
lopate in grabă, montate în gra
bă — iar imaginea miilor de 
ochi roșii de oboseală plimboii 
deasupra kilometrilor de pelicu
lă care trebuie developată și 
montată urgent este și ea una 
dintre imaginile zguduitoare 
ale acestor zile. Mi s-a părut fi
resc să zăresc fețele oamenilor 
tineri, ostași sau civili, în pe
liculele redacțiilor celorlalte, ca 
și în peliculele redacției emisiu
nilor pentru tineret, de pildă, în 
emisiunile „Club T" de simbătă 
5 și de simbătă 12 iulie. Am re
ținut din 
siune, cu 
recoltei 
Chiajna, 
mentatoare format din cinci ță- 
rănci, între două vîrste, rezema
te în cozile sapelor, care, odih- 
nindu-se cîteva minute, răspun
deau la întrebările reporterei, 
duse pe ginduri, înțelegind, co- 
mentînd : „Ei, da, ploi au fost, au 
mai fost, dar nu ca acuma, nu

această din urmă emi- 
tineri aflați în bătălia 
pe ogoarele comunei 
acel cor antic de co-

ca inundățiile astea, nu ca acu
ma, nu ca acuma...". Corul ță
rănoilor, corul țărănoilor între 
două vîrste care nu numai in 
perioada inundațiilor fac atîtea 
pentru ca să avem pline pe ma
să, corul femeilor de patruzeci 
sau de cincizeci de ani cărora 
nu le e frică nici de muncă și 
nici de oboseală, corul mamelor 
noastre țărănoi : „Necazuri ? Am 
avut noi destule necazuri. Tre
cem noi 
Muncim 
mor, nu 
cesc, ne 
cimpul pe care lucrează și băr
bații și fiii lor, muncitori di
mineața, redeveniți țărani după- 
amiază : „Ei, da, sigur, după- 
masă vin toți aicia, la cîmp, că 
e nevoie, nu vedeți ce nevoie 
e ?“ Vedem, vedem. Am urmă
rit și „Noapte dramatică la Ne- 
hoiu", un reportaj care ascunde 
o întîmplare extraordinară. Ple
cată să filmeze realizările cetă
țenilor din comună, însuflețită 
de un primar destoinic, echipa 
iși începe lucrul. Dar peste noap
te apele vin umflate, podul este 
distrus, șinile căii ferate răsu
cite ca niște tirbușoane, satul

și de necazurile astea... 
și nu murim noi..." Nu 
se sperie, trăiesc, mun- 
dau pline, uitindu-se la

despre realizările căruia repor
terul a venit să vorbească dis
pare pe sfert sau pe jumătate, 
dus de ape. Iar comentatorul 
observă că ar fi putut să fil
meze momentul „de culme" la 
lumina farurilor autocamioane
lor, că ar fi fost probabil niște 
imagini de antologie, dar că nu 
s-a gîndit. Bine a făcut că nu 
s-a gîndit ! Bine au făcut toți 
reporterii televiziunii că ne-au 
dat aceste filme zguduitoare și 
in același timp grăbite, cu des
tule comentarii grandilocvente, 
cu destule momente de umplu
tură. Au făcut ceea ce le-au dic
tat evenimentele să facă, ceea 
ce le-a dictat conștiința lor — 
și sint convins că, în momentele 
cele mai dramatice, în loc să 
filmeze, au pus mina pe lopată 
sau au luat in spate sacul de 
nisip, să mai înalțe cu cîțiva 
centimetri digul improvizat. Am 
fi fost impresionați neplăcut 
dacă am fi văzut filme prea bine 
puse la punct, periate și lus
truite, artistice și prea de tot 
artistice. Va veni și timpul lor, 
sigur, vom admira — atunci cînd 
filmele realizate azi în grabă iși 
vor pierde poate valoarea, deși

trarea în țară de 11 950 metri cubi pe secundă. Cotele de inundație sînt depășite cu 33 cm la Calafat, cu 25 cm la Bechet, cu 50 cm la Corabia, cu 27 cm la Zimnicea, cu 87 cm la Hirșo- va și cu 14 cm la Tulcea.în următoarele 24 de ore. Dunărea va continua să crească pe întregul sector amonte de Giurgiu cu 2—20 cm și să scadă în aval cu 1—10 cm. Culminația viiturii a fost prognozată la intrarea în țară în zilele de 16— 17 iulie cu un debit de circa 12 300 metri cubi pe secundă.
DUNĂRIIde oameni ai muncii continuau lucrările de-a lungul digurilor pentru supraînălțarea l<țr pe unele porțiuni, la realizarde unui dig la confluența piriului Drîn- cea cu Dunărea, acțiune la care își aduc contribuția în colaborare cetățeni din Mehedinți 1 șl Dolj, la evacuarea ultimelor cantități de balast și alte materiale din portul Calafat.

VREMEAîn următoarele 24 de ore vremea se menține frumoasă și călduroasă. Vor cădea averse izolate de ploaie însoțite de descărcări electrice numai în zona de munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade.La București vremea va fi frumoasă, cu cer mai mult senin noaptea și dimineața. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 30 grade. (Agerpres)

valoarea de document e greu de 
crezut că și-o vor pierde cu to
tul — lucrări desăvirșite, fini
sate în liniște și fără grabă, 
gindite în alt regim de tensiune 
decit cel al zilelor de azi. Este 
nevoie și de ele, este nevoie și 
de expoziția de fotografii pe 
care o va deschide acel bărbat 
încă tinăr peste un an sau doi, 
și poate că neplăcerea cu care 
l-am privit cum stă prea calm, 
așteptind ca viața din jur să-i 
ofere prilejul de a se dovedi 
încă o dată un mare artist, nu 
are nici un rost. Așa e, sigur, 
nu are, dar aș fi preferat să-l 
văd descărcind camioanele de 
nisip. Știu : nu am dreptate, iar 
peste un an, cînd voi privi cu 
lacrimi in ochi fotografiile rea
lizate de el in clipele acelea, voi 
fi silit să mă scuz că nu l-am 
înțeles. Nu am înțeles că, zim- 
bitor, pe ridicătura aceea aflată 
la un metru de apele care iși 
depășeau albia, el, poate, iși 
risca totuși viața. Pentru ca să 
ne amintim nu numai în toam
nă, ci și peste un an. Și peste 
zece. Pentru ca să nu uităm...

FLORIN MUGUR

mihnire_despre_pierderile.de
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întrevederea președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU

Șl A CANCELARULUI FEDERAL 
BRUNO KREISKY

cu ziariști austrieci

ÎNCHEIEREA VIZITEI CANCELARULUI FEDERAL Al AUSTRIEI

(Urmare din pag. I)In 1970. în acest fel, multe din lucrările care au fost executate pentru apărarea unor localități s-au dovedit că nu au putut face față creșterii deosebit de mari a apelor. în același timp, programul pe care l-am elaborat pentru regularizarea cursurilor apelor nu a putut să fie realizat în întregime în această perioadă — și nici nu aveam în vedere să-l înfăptuim în 4 sau 5 ani. Trebuie să realizăm zeci de lacuri de acumulare în munți, ceea ce necesită lucrări uriașe care sînt programate pe o perioadă de 10—15 ani. Așa cum trebuie să realizăm practic cîte- va zeci de mii de kilometri de diguri. Cînd vom termina toate aceste lucrări putem într-adevăr spune că vom avea o siguranță deplină față de orice viituri.Nu aș putea spune, însă, că în unele locuri nu au fost și unele lipsuri. Nu s-a acționat cu destulă fermitate și rapid pentru a limita — nu aș putea spune a evita — influențele a- cestor calamități.Ceea ce este însă caracteristic e faptul că întregul popor a răspuns cu hotărîre și a acționat pentru a face față acestor greutăți. ÎNTREBARE: (Otto Schon- 
herr — Agenția austriacă de 
presă) : Domnule președinte, 
va avea loc sesiunea Comi
siei mixte guvernamentale 
între cele două țări. In le
gătură cu aceasta mi-aș per
mite să vă pun o întrebare, 
și anume : greutățile econo
mice, care reies din situația 
pe care ați prezentat-o, nu 
cumva se vor reflecta și a- 
supra relațiilor externe co
merciale ale tării dumnea
voastră ?

A doua întrebare. Atît de 
partea română, cit și de 
partea austriacă, se vorbește 
de posibilitatea unei colabo
rări pe terțe piețe. Ați pu
tea să ne spuneți in ce di
recție ar urma să se desfă
șoare acest lucru ?

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU:în ceea ce privește tinerea sesiunii Comisiei mixte, sper că, în spiritul convorbirilor pe care le-am avut cu domnul cancelar federal, Bruno Kreisky, se vor găsi noi posibilități pentru intensificarea colaborării economice prin creșterea atît a schimburilor, cit și prin cooperarea în producție, astfel, incit în următorii ani să ajungem Ia o dublare a nivelului schimburilor de astăzi.Cit despre influenta calamităților și greutățile care au fost create de acestea, trebuie să spun că ele nu se vor reflecta în nici un fel asupra schimburilor economice internaționale ale României, dimpotrivă, avem în vedere și am stabilit deja un șir de măsuri pentru intensificarea activității de colaborare internațională.Problema care se pune pentru România este de a asigura o extindere a schimburilor economice, in următoarele luni ; și în ce rje privește vom face totul pentru a asigura ca acestea să se desfășoare în condițiile unei balanțe comerciale echilibrate, precum și a unei balanțe de plăți echilibrate.în cadrul convorbirilor pe care le-am avut cu domnul cancelar federal am abordat desigur și a- ceastă problemă. De comun a- cord am apreciat că sînt posibilități ca România și Austria, organizațiile economice din cele două țări, să realizeze în comun o serie de acțiuni de cooperare economică, îndeosebi cu țările în curs de dezvoltare. Fiind vorba de o cooperare și cu alte țări — desigur, pe principii noi, de e- galitate, în spiritul noii ordini economice — va trebui să discutăm și cu statele respective, și numai atunci vom putea să facem cunoscute obiectivele și domeniile în care vor avea loc aceste cooperări.

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea cancelarului federal al Repu
blicii Austria, dr. BRUNO KREISKY, următoarea telegramă :Părăsind România, îmi aduc aminte cu plăcere de primirea cordială și prietenească rezervată însoțitorilor mei și mie. Convorbirile avute, care s-au desfășurat în spiritul înțelegerii reciproce și, din acest motiv au fost fructuoase, vor contribui substanțial la consolidarea în continuare a prieteniei, la extinderea relațiilor economice. Odată cu mulțumirile mele pentru această primire ospitalieră, vă exprim cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru un viitor fericit al poporului român.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Islamice Pakistan, 
FAZAL ELAHI CHAUDRY, următoarea telegramă :Știrea privind tragicul accident de circulație în care și-au pierdut viața 46 de elevi ne-a întristat profund.In numele guvernului și poporului român, precum și al meu personal vă adresez dumneavoastră, familiilor îndoliate și poporului pakistanez sincere condoleanțe și simpatia noastră cea mai profundă.
RECEPȚIECu prilejul sărbătorii naționale a Franței, Raoul Delaye, ambasadorul acestei tari la București, a oferit luni seara o recepție.Au participat Gheorghe Ră- dulescu, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții

ÎNTREBARE (Malte Ol- 
schewski — „Arbeiter Zei- 
tung“) : Domnule președinte, 
presa din străinătate, și mă 
refer in primul rind la unele 
ziare apărute în Iugoslavia, 
au scris despre o anumită 
intenfie a României de a cere 
să adere la blocul țărilor 
neangajate, al țărilor neali
niate, și că, intr-adevăr, in 
acest sens, s-au făcut unii 
pași. In curind va avea loc 
conferința țărilor neangajate. 
Ce intenție are România să 
facă în această privință ; va 
trimite o delegație sau numai 
un observator 1

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU:România și-a manifestat într-adevăr interesul de a participa în calitate de observator la lucrările țărilor nealiniate. Deoarece România este membră a Tratatului de la Varșovia — și pină la desființarea concomitentă a N.A.T.O. și a Pactului de la Varșovia va mai trece puțin timp — ne limităm pină atunci de a solicita numai calitatea de observator. Sigur, între timp, situația internațională va cunoaște noi transformări și vom evalua la vremea respectivă cum să acționăm în raport de schimbările care vor avea loc pe plan mondial.ÎNTREBARE (Romulus Că- 

plescu — „Scinteia") : Mi-aș 
permite să adresez următoa
rea întrebare tovarășului 
președinte și domnului can
celar federal. Se știe că de 
fiecare dată vizitele, contac
tele la nivel inalt româno- 
austriece au marcat contri
buții deosebit de importante 
la dezvoltarea relațiilor din
tre țările noastre. Am dori 
să ne spuneți ce aprecieri 
globale, generale, dați actua
lelor convorbiri, ce posibili
tăți deschid ele pentru extin
derea in continuare a colabo
rării româno-austriece ?

Cancelarul federal BRUNO 
KREISKY :Politica pe care noi am desfășurat-o, începută cu 15 ani în urmă, după încheierea Tratatului de stat cu Austria, a fost o politică de normalizare a relațiilor.România a fost printre primele țări cu care noi am desfășurat această politică. In acest fel relațiile dintre cele două state s-au dezvoltat în mod permanent. în ultimii 5 ani schimburile comerciale au fost dublate. Desigur că și în diferite probleme internaționale au existat aprecieri apropiate ale celor două țări.Cu ocazia acestei vizite a avut Ioc un schimb de păreri foarte util și foarte larg. Pe scurt spus, cele două țări — România și Austria — se află în relații deosebit de prietenești.

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU :Aș dori să menționez cu multă satisfacție cursul ascendent al relațiilor româno-austriece în ultimii ani. M-am referit deja la relațiile economice, tehnico- științifice și culturale răspun- zînd la întrebările anterioare.Doresc acum să menționez că și în problemele internaționale, îndeosebi in realizarea securității europene, a unei politici de pace și colaborare, țările noastre au conlucrat strîns. în lume, după cum se știe, sînt multe transformări și ele se vor accentua în viitor. Probabil, în curind, țările noastre, împreună cu toate statele europene, vor participa la ultima fază a conferinței general-europene, iar după aceea va trebui să acționăm pentru înfăptuirea în viață a înțelegerilor ce se realizează. Sînț_multe probleme internaționale, inclusiv probleme economice în care țările noastre au interesul de a colabora în soluționarea lor.

române în Comisia mixtă guvernamentală româno-franceză, Mihail Florescu, Florea Dumitrescu, Nicolae Mănescu, Radu Păun, Nicolae M. Nicolae, membri ai guvernului, Virgil Teodo- rescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, acad. Șerban Ciocules- cu, vicepreședinte al Asociației

și români
în cadrul convorbirilor avute în aceste zile s-a evidențiat dorința comună de a întări colaborarea in toate domeniile. De aceea apreciez că există posibilități tot mai mari pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare între popoarele noastre. în ce privește România, ea este hotărîtă să facă totul în această direcție!ÎNTREBARE (Peter Mar

tos — „Die Presse") : Secre
tarul C.A.E.R., in urma 
sesiunii de la Budapesta, 
a propus crearea unui sistem 
energetic comun pentru toate 
țările.

Intr-o poziție luată de un 
ziar din tara dumneavoastră, 
atit in legătură cu această 
propunere, cit și in general 
in ce privește activitatea in 
cadrul C.A.E.R., s-a exprimat 
că actualul stadiu al inte
grării este satisfăcător pen
tru România. Cum vedeți, 
domnule președinte, realiza
rea acestei propuneri de crea
re a unui sistem energetic 
pentru toate țările C.A.E.R. ?

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU :încă de mulți ani funcționează un dispecerat comun al țărilor din C.A.E.R. pentru energia electrică. Aceasta asigură o conectare și o colaborare a sistemelor energetice naționale.în ce privește alte forme de colaborare în domeniul energiei sau în alte domenii, acestea vor fi realizate pornind de la principiile care stau la baza colaborării în C.A.E.R.; și anume ca această colaborare să contribuie la dezvoltarea puternică a fiecărei economii naționale, să nu afecteze planul național unic și atributele guvernelor și partidelor care au răspunderea în fața popoarelor respective. Pornind de la aceste principii, care sint adoptate în comun de țările socialiste, vom acționa pentru extinderea cooperării în toate domeniile. Considerăm că pe această cale se vor putea realiza în mai bune condițiuni obiectivele de dezvoltare economico-socială a fiecărui stat, creșterea bunăstării popoarelor respective și ca rezultat întărirea fiecărei țări socialiste și a socialismului in general, ceea ce va permite o colaborare mai largă și cu alte state ale lumii, fără deosebire de orînduire socială, cu influențe pozitive și asupra vieții economice internaționale, a păcii și cooperării în lume.ÎNTREBARE : (Crina Sirbu 

— „România Liberă") : Țările 
noastre acordă o deosebită 
importanță instaurării unui 
sistem de securitate și coope
rare in Europa. Cum apre- 
ciați, domnule cancelar, des
fășurarea celei de-a doua e- 
tape de la Geneva și per-

■ spectiva reuniunii de la Hel
sinki 1

Cancelarul federal BRUNO 
KREISKY :Am impresia că la ora actuală s-ar putea termina lucrările celei de-a doua faze, astfel incit cea de-a treia fază să aibă loc totuși pină la sfîrșitul lunii iulie. Trebuie însă să ne clarificăm asupra unui lucru. Premisele pentru întîlnirea la nivel înalt se creează în această perioadă — a doua fază a conferinței. Am impresia că de abia după ce se va termina și cea de-a treia fază a acestei conferințe va trebui desfășurată o activitate deosebit de intensă pentru ca în timp de un an, un an și jumătate, să putem constata rezultate pozitive și concrete pe calea destinderii, pe calea înțelegerii.

★în încheierea conferinței de presă, ziariștii români și austrieci au exprimat profunde mulțumiri președintelui Nicolae Ceaușescu și cancelarului federal, Bruno Kreisky, pentru întrevederea acordată, pentru răspunsurile date la întrebările lor.de prietenie România—Franța, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și alte instituții centrale, academicieni și alți oameni de știință, artă și cultură, generali, reprezentanți ai cultelor, ziariști.Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.
SESIUNELuni după-amiază au început în Capitală lucrările celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-austriece de cooperare industrială, e- conomică și tehnică.în timpul sesiunii se vor examina și elabora propuneri menite să ducă la intensificarea în continuare a cooperării economice și schimburilor comerciale dintre cele două țări pe linia celor convenite in cadrul recentelor convorbiri româno-austriece la nivel inalt.Lucrările sesiunii sînt conduse de copreședinții comisiei, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, și Josef Staribacher, ministrul federal al comerțului, industriei și meșteșugurilor.
SOSIRELuni după-amiază a sosit în Capitală o delegație militară, condusă de generalul de corp de

SEMNAREA DOCUMENTELOR 
ROMÂNO-AUSTRIECEPrimul ministru, tovarășul Manea Mănescu, și cancelarul federal al Republicii Austria, dr. Bruno Kreisky, au semnat, luni dimineața, Acordul de colaborare economică și cooperare industrială și tehnică pe termen lung și Acordul privind transporturile aeriene civile.în cadrul aceleiași ceremonii, Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Josef Staribacher, ministrul federal al comerțului, industriei și meșteșugurilor, au semnat Acordul privind recunoașterea certificatelor care să ateste originea și confecționarea manuală a mărfurilor în scopul importurilor în scutire sau cu reducerea taxelor vamale în Austria.Semnarea acestor document# — a spus primul ministru al Guvernului român — este un

COMUNICAT COMUN
privind vizita oficială în Republica Socialistă România a
cancelarului federal al Republicii Austria, Bruno KreiskyLa invitația primului ministru al guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, cancelarul federal al Republicii Austria, dr. Bruno Kreisky, a făcut o vizită oficială în Republica Socialistă România în perioada 10—14 iulie 1975.Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit și a avut convorbiri oficiale cu cancelarul federal al Republicii Austria, dr. Bruno Kreisky, la care a luat parte primul ministru al guvernului român, Manea Mănescu.în cadrul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, a avut loc un larg schimb de păreri re- referitor la dezvoltarea cooperării româno-austriece și asupra unor probleme internaționale de interes comun.La convorbirile oficiale au luat parte, de asemenea:Din partea română: Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării - economice internaționale; loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele; Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe; Constantin Stanciu,adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale; Cornel Hidoș, adjunct al ministrului muncii ; Dumitru Aninoiu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Austria; Iuliu Dobroiu, director a. i. în Ministerul Afacerilor Externe.Din partea austriacă: dr. Josef Staribacher, ministrul federal al comerțului, industriei și meșteșugurilor; dr. Werner Sautter, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Austria în România; ing. Wilhelm Hrdlitschka, președintele Camerei de Muncă; Gustav Zeillin- ger, deputat în Consiliul Național, vicepreședinte al Partidului Liberal; dr. Arthur Mussil, deputat în Consiliul Național, secretar general al Camerei Federale de Comerț; dr. Otto Gatscha, șeful Secției a IV-a — întreprinderi etatizate, de la Cancelaria Federală; dr. Ludwig Steiner, ambasador, secretar general adjunct și șeful Direcției Politice din Ministerul Federal al Afacerilor Externe ; Otto Libal, deputat în Consiliul Național, președintele Grupului parlamentar de prietenie Aus- tria-România; dr. ing. Franz Geist, director general, președintele Consiliului Societății Anonime Austriece de Administrație Industrială; dr. Maximilian Fălbl, consilier ministerial, șef de secție în Ministerul Federal pentru Comerț, Industrie și Meșteșuguri; Hans Nighisch, locțiitorul șefului Direcției prezidențiale și de protocol din Cancelaria federală; Wolfgang Mayer, secretar al" cancelarului federal.Părțile s-au informat reciproc asupra evoluției economice și sociale a țărilor lor și au făcut un amplu schimb de păreri cu privire la stadiul actual al relațiilor româno-austriece.armată Johan Jacob Vischer, șeful Statului major general al armatei elvețiene, care face o vizită oficială în țara noastră.Pe aeropotrul Otopeni, oaspeții au fost salutați de generalul- colonel Ion Coman, prim-ad- junct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui stat major, generali și ofițeri superiori.Erau de față Pierre Henri Au- baret, ambasadorul Elveției la București, colonelul Fridolin Blumer, atașat militar și aero, și membri ai ambasadei.
CONCURSDuminică a avut loc în Capitală tragerea la sorți a premiilor oferite participanților la concursul cu tema „Victoria a- supra fascismului și contribuția României la dobindirea ei, la instaurarea păcii in lumea contemporană", organizat de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii.PREMIUL I — a fost cîștigat de Tuluc Paraschiva, pensionară din Cornu — județul Bacău ; PREMIUL II — Chiriac Alexandrina, pensionară, din Tg. Ocna și Giinczi Iolan, elev, din Buduslău, județul Bihor ; PREMIUL III — a fost obținut de Crainic Dorin, student, din București, Pîntece Mihai, elev din București și Lalo Ion, elev din Copăcele, județul Caraș-Seve- xin. 

prilej de a exprima satisfacția pentru rezultatele bune cu care se încheie vizita dumneavoastră, pentru dezvoltarea cu succes a relațiilor româno-austriece, întemeiate pe stimă și respect reciproc.Convorbirile rodnice pe care le-ați avut, domnule cancelar federal, cu președintele Nicolae Ceaușescu, acțiunile convenite pentru extinderea raporturilor de colaborare prietenească, de cooperare economică și tehnico- științifică vor marca un moment nou în istoria relațiilor fecunde dintre România și Austria.Permiteți-mi, domnule cancelar federal, să exprim convingerea că obiectivele înscrise în documentele pe care le-am semnat. vor fi transpuse integral în viață, contribuind astfel la intensificarea relațiilor de prietenie dintre popoarele și țările noastre.

Ele au constatat cu satisfacție că relațiile dintre cele două țări — bazate pe prietenie și colaborare reciprocă — au cunoscut o dezvoltare continuă, in ultimii ani, îndeosebi după vizita oficială în România a președintelui Austriei, dr. Franz Jonas, în 1969, și a președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, în Austria, în 1970.Au fost apreciate deosebit de pozitiv progresele înregistrate în domeniul economic pe baza acordurilor și înțelegerilor încheiate, ca și activitatea desfășurată de Comisia mixtă guvernamentală. Schimburile comerciale dintre cele două țări au cunoscut o creștere substanțială în ultimii ani. S-au înregistrat, de asemenea, progrese importante în domeniul cooperării tehnico-industriale. Părțile și-au exprimat satisfacția în legătură cu semnarea unui acord privind constituirea Societății mixte româno-austriece de producție și comercializare a lanțurilor industriale, penttu finalizarea unor acțiuni de cooperare în sectoarele construcțiilor de mașini, industriei chimice și în alte domenii.în dorința de a adînci și a dezvolta colaborarea economică, cele două părți au convenit să se acorde, de către Comisia mixtă româno-austriacă, o atenție sporită cooperării, pe baze reciproc avantajoase, in producție ca și în domeniul tehnico- științific.Părțile au convenit, de asemenea, să intensifice colaborarea pe terțe piețe prin livrări de echipamente, asistență tehnică și know-how, ca și pentru proiecte în domeniul chimiei, petrochimiei. energeticii, precum și pentru punerea în valoare a unor zăcăminte de minereuri feroase și neferoase, cărbuni cocsificabili etc.Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, și cancelarul federal al Republicii Austria, dr. Bruno Kreisky, au semnat un Acord de colaborare economică și cooperare tehnică și industrială pe termen lung și un acord privind transporturile aeriene.Viceprim-ministrul și ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Ion Pățan, și ministrul federal al comerțului, industriei și meșteșugurilor din Austria, dr. Josef Staribacher, au semnat un acord privind recunoașterea certificatelor care să ateste originea și confecționarea manuală a mărfurilor în scopul importurilor în scutire sau cu reducerea de taxe vamale în Austria.S-a convenit, de asemenea, elaborarea unui Acord comercial pe termen lung.Un acord privind evitarea dublei impozitări pe venituri și avere este în stadiu avansat de negociere și va putea fi semnat în viitorul apropiat.S-a luat la cunoștință cu satisfacție de tratativele purtate pină acum în legătură cu încheierea mai multor acorduri și s-a
Tabără internațională a Crucii RoșiiIeri, 14 iulie, s-a deschis la Năvodari Tabăra internațională de tineret a Crucii Roșii. Ca și în anii trecuți, și in vara a- cestui an sint prezenți aici, tineri din diferite țări ale Europei, Africii, Americii și, bineînțeles, din țara noastră. în ospitalierul orășel de vile, sub îndrumarea unui grup de cadre de specialitate, printre care activiști ai Crucii Roșii, profesori de educație fizică și sport, mu

• Luni la Constanta în cadrul turneului internațional de rugbi, echipa Farul, campioana țării, a întilnit echipa galeză Bonymaen. Rugbiștii români au terminat învingători cu scorul de 28—7 (15—4).• Campionatele mondiale de scrimă au continuat luni la Budapesta cu desfășurarea preliminariilor probei masculine de floretă pe echipe. Echipa României a învins cu 14—2 formația Iugoslaviei însă a pierdut cu 9—5 meciul cu R. D. Germană. Totuși, floretiștii români s-au calificat pentru optimile de finală ale competiției.
• La Halle au luat sfîrșit întrecerile competiției internațio

nale de box pentru tineret

Discuțiile pe care le-am purtat, a spus cancelarul federal al Austriei, au fost de mare folos ; ele vor fi continuate in cadrul Comisiei mixte, ale cărei lucrări încep acum. Cel mai important lucru este ca aceste negocieri să realizeze în mod concret, în spiritul discuțiilor pe care le-am purtat, al relațiilor prietenești româno-austriece, posibilitatea de a intensifica mai departe aceste raporturi într-o atmosferă pe care noi, împreună, o dorim relațiilor dintre cele două țări, fără deosebire de regim politic. Noi credem deci, că oferim prin aceasta un exemplu foarte impresionant de- monstrînd că există posibilitatea de a dezvolta într-o măsură mult mai mare colaborarea economică și conlucrarea în diferite probleme internaționale de mare importanță. Toate acestea caracterizează dorința noastră de a menține pacea. Acestor obiective le-au servit și discuțiile 

convenit ca organele competente ale celor două părți să-și intensifice eforturile pentru fina* lizarea lor.Cele două părți și-au exprimat dorința de a începe negocieri în legătură cu încheierea unui acord de promovare reciprocă și garantare a investițiilor.în vederea promovării colaborării pe tărîmul științei și cercetării, s-a convenit ca cele două țări să realizeze în comun programe de cercetare pe obiective concrete de interes reciproc și să înceapă tratativele cu privire Ia realizarea de acorduri corespunzătoare între România și Austria. Se are în vedere, astfel, încheierea unui Acord de cooperare în domeniul fizicii nucleare și aplicațiilor a- cesteia între Centrul austriac de cercetări nucleare Seibersdorf și Comitetul de Stat pentru Energia Nucleară.Părțile au constatat cu satisfacție că prevederile Acordului privind colaborarea culturală se realizează în practică cu succes și că relațiile dintre cele două țări pe acest tărîm, ca și în domeniul învățămîntului se dezvoltă pozitiv.S-a discutat posibilitatea intensificării schimburilor dintre instituțiile de radioteleviziune, organele de presă și editurile din cele două țări și s-a examinat problema încheierii unor înțelegeri în acest sens.Părțile și-au exprimat intenția să intensifice contactele in domeniul culturii, științei, educației, sportului și turismului în interesul cunoașterii reciproce a celor două popoare și să acorde atenție corespunzătoare problemelor din domeniul umanitar.Părțile au procedat, de asemenea, la un larg schimb de păreri asupra principalelor probleme internaționale și au constatat cu satisfacție concordanța punctelor lor de vedere asupra unui mare număr de probleme.Partea română și partea austriacă au exprimat satisfacția în legătură cu importantele mutații din ultimii ani în favoarea păcii și destinderii internaționale și au afirmat hotărîrea ca și în viitor ele să acționeze pentru dezvoltarea colaborării fructuoase între toate statele Europei, indiferent de sistemele lor sociale și economice.A fost exprimată părerea comună că procesul destinderii internaționale poate fi continuat numai dacă toate statele — indiferent de mărimea lor — depun eforturi pentru ca acest proces să devină tn sfîrșit durabil și ireversibil.Părțile și-au exprimat convingerea că relațiile dintre state, bazate pe respectarea strictă a independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne, nere- curgerii la forță sau la amenințarea cu forța, reprezintă o premisă esențială pentru asigurarea unei păci trainice în Europa și în lume.în convorbiri s-a acordat o atenție doesebită Conferinței de securitate și cooperare în Euro- 
zică etc., bogatul program al oaspeților va împleti diversele activități de recreere și odihnă, cu schimbul de experiență sub forma temelor aplicative de Cruce Roșie.După cele două săptămîni petrecute la Năvodari, tinerii, vor face cunoștință — timp de o săptămină — cu una dintre cele mai pitorești stațiuni montane ale țării noastre, Bușteni.

• SPORT
„Turneul Prietenia". Dintre pu- giliștii români, cel mai bine s-a comportat Dumitru Cipere, clasat pe primul loc la categoria semimuscă, după ce l-a întrecut în finală pe Hentschel (R. D. Germană). La celelalte categorii au terminat învingători boxerii din U.R.S.S. (șase titluri) și R. D. Germană (patru titluri).• Turneul international de șah de la Amsterdam a continuat cu runda a 5-a. în care Ree a cîștigat la Uhlmann și Timman la Raicevici. Marele maestru român Florin Gheorghiu a remizat cu marele maestru maghiar Laszlo Szabo, rezultat consemnat și în partidele Kavalek — Razuvaev și Boehm — Liubojevici. 

purtate sîmbătă după-amiază în mod foarte detaliat și foarte sincer ; pentru aceasta, domnule prim-ministru, vă rog foarte mult să transmiteți mulțumirile mele călduroase președintelui Nicolae Ceaușescu.La solemnitatea semnării documentelor româno-austriece au luat parte George Macovescu, ministrul afacerilor externe, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, Dumitru Aninoiu, ambasadorul României la Viena, alte persoane oficiale.Au luat, de asemenea, parte personalitățile oficiale care l-au însoțit pe cancelarul Republicii Austria, dr. Bruno Kreisky, în vizita în România, precum și dr. Werner Sautter, ambasadorul Austriei la București.(Agerpres)

pa. Ambele părți speră că, In curind, se va reuși să se țină cea de-a treia fază a conferinței, la cel mai înalt nivel, în viitorul cel mai apropiat.Ele și-au manifestat voința să facă totul pentru ca lucrările celei de-a doua faze a conferinței să fie încheiate la timp și cu succes.Cele două părți sînt convinse că aplicarea în practică a conținutului documentelor adoptate de conferință va influența favorabil securitatea în Europa și în lume și va servi la îmbunătățirea durabilă a relațiilor dintre statele participante.în acest sens sînt necesare în viitor eforturi neobosite, ca o- biectivele Conferinței de securitate și cooperare în Europa să fie transpuse în fapte și astfel să fie continuat procesul de destindere promovat în mod eficient de conferință.S-a evidențiat, de asemenea, colaborarea excelentă dintre delegațiile română și austriacă la tratativele de la Geneva.Părțile au fost de părere că, în cadrul realizării securității europene, este, de asemenea, u- til să fie promovată cu toată ho- tărirea, colaborarea și înțelegerea dintre statele balcanice, menținînd în acest fel pacea în această regiune a Europei.în legătură cu situația din Orientul Mijlociu, ambele părți au subliniat că o pace justă și durabilă în această zonă poate fi realizată pe baza rezoluțiilor 242 și 338 ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Prin aceasta ar fi asigurată securitatea și recunoașterea drepturilor legitime ale tuturor statelor și tuturor popoarelor din această regiune.în continuare, ele au subliniat importanța intensificării activității politico-diplomatice menite să favorizeze soluționarea pașnică a tuturor aspectelor problematicii Orientului Apropiat și a convocării cît mai curînd posibil a conferinței de pace de la Geneva.■în legătură cu situația politică din Cipru, părțile s-au pronunțat pentru o soluționare pe baza respectării suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Cipru. La rezolvarea acestui conflict pot contribui în mod fructuos tratativele dintre cele două comunități de pe insulă, care vor fi reluate în curînd la Viena.Părțile au fost de acord că destinderea pe tărimul politic trebuie să fie însoțită de măsuri concrete în domeniul militar. Partea română și partea austriacă s-au pronunțat pentru intensificarea eforturilor în direcția realizării unei dezarmări generale, pentru o convocare rapidă a unei conferințe internaționale de dezarmare cu participarea tuturor puterilor nucleare, ca și pen
Conferință de presă

Referindu-se la convorbirile purtate cu președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, cancelarul federal al Austriei, Bruno Kreisky, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă organizate luni la amiază, la București, înainte de plecarea sa în patrie, că ele „au fost foarte prețioase, foarte importante, foarte interesante".Evocînd istoria raporturilor româno-austriece, cancelarul federal a subliniat că România a fost printre primele state cu care Austria și-a normalizat relațiile, relevînd totodată că cele două țări conlucrează cu succes in cadrul unor organisme internaționale și mai ales în cadrul O.N.U. „Istoria relațiilor noastre este fără îndoială o istorie deosebită" — a spus cancelarul Bruno Kreisky. „Cred că tocmai de aceea și întilnirile noastre au fost atît de cordiale".Abordind problema intensificării relațiilor de cooperare economică și dezvoltării schimburilor comerciale bilaterale asupra cărora s-a convenit în cadrul convorbirilor la nivel înalt româno-austriece, cancelarul Bruno Kreisky a arătat că sesiunea Comisiei mixte guvernamentale de cooperare industrială, e- conomică și tehnică, care iși începe lucrările în cursul zilei de luni, va identifica modalitățile concrete de realizare a obiectivelor stabilite. ..Austria este interesată in realizarea în comun a unor obiective economice ; o serie de firme austriece sînt, la rîndul lor, Interesate să participe la realizarea unor a- semenea unități".După ce a relevat cu satisfac

Plecarea din CapitalăCancelarul federal al Republicii Austria, dr. Bruno Kreisky, care, împreună cu soția, a efectuat o vizită oficială în țara noastră, la invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a părăsit Capitala, luni la amiază.Pe aeroportul Otopeni, împodobit cu drapelele de stat ale celor două țări, cancelarul federal al Austriei a fost salutat cu cordialitate de tovarășii Manea Mănescu, primul ministru al guvernului, Ion Pățan, viceprim-ministru și ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, Radu Păun, ministrul sănătății, Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Vasile Gliga. adjunct al ministrului a- facerilor externe, de alte persoane oficiale.Erau prezenți Dumitru Aninoiu, ambasadorul României la Viena, precum și Werner Sautter, ambasadorul Austriei la București.

tru o reducere pe plan mondial a cheltuielilor în scopuri militare. în legătură cu aceasta, ambele părți au subliniat că o importanță deosebită revine reducerii potențialului nuclear.Părțile și-au exprimat convingerea că folosirea în scopuri pașnice a uriașelor resurse materiale și umane, angajate astăzi in cursa înarmărilor, ar contribui substanțial la îmbunătățirea condițiilor materiale și sociale de trai ale omenirii și, prin a- ceasta, ar contribui la îmbunătățirea climatului internațional general.Cele două părți au constatat că reducerea decalajului cres- cînd dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare constituie unul dintre scopurile primordiale ale lumii contemporane și că trebuie luate măsuri urgente pentru asigurarea progresului economic al țărilor lumii a treia.Părțile au fost de părere că rezolvarea problemelor complexe economice și politice, cu care se confruntă azi omenirea, reclamă colaborarea tuturor statelor, pe bază de deplină egalitate, un rol deosebit revenind țărilor mici și mijlocii, țărilor în curs de dezvoltare și statelor nealiniate.Republica Socialistă România și Republica Austria și-au exprimat hotărîrea lor de a contribui cu toate forțele la întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite, la creșterea eficacității ei în reglementarea problemelor și în menținerea păcii internaționale. S-a constatat cu satisfacție că delegațiile României și Austriei la Organizația Națiunilor Unite, ca și în cadrul altor organisme internaționale, colaborează deosebit de strîns și fructuos și s-a exprimat dorința ca această colaborare să se realizeze și în viitor.Părțile au apreciat convorbirile purtate cu prilejul vizitei cancelarului federal al Austriei, dr. Bruno Kreisky, în Republica Socialistă România, care s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, ca o contribuție importantă la dezvoltarea pe mai departe a relațiilor româno-austriece. Ele au subliniat importanța continuării acestor contacte la toate nivelurile, a schimbului de păreri între reprezentanții României și Austriei, în interesul colaborării dintre cele două popoare, pentru menținerea păcii și securității în Europa.Cancelarul federal dr. Bruno Kreisky a transmis primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, invitația de a face o vizită oficială în Austria. Invitația a fost acceptată cu plăcere. Data exactă a vizitei va fi stabilită pe cale diplomatică.

ție cursul continuu, -ascendent, al relațiilor româno-austriece, cancelarul federal a evidențiat poziția adoptată de România in legătură cu rezolvarea unor importante probleme internaționale actuale, cum ar fi conflictul din Orientul Apropiat, și a subliniat faptul că țările mici. și mijlocii pot să joace un rol mai important în soluționarea multor probleme ale vieții internaționale contemporane.în legătură cu problema Orientului Apropiat, cancelarul Bruno Kreisky a apreciat că de la întîlnirea care a avut loc la Salzburg între președinții Statelor Unite ale Americii și Republicii Arabe Egipt a intervenit o anumită schimbare. „Eu cred că există o șansă reală pentru a începe dialogul" — a spus cancelarul federal, subliniind .necesitatea de a se întreprinde măsuri concrete în această direcție.Cu privire la problema securității europene, cancelarul federal al Austriei a subliniat că atunci cînd „va avea loc conferința la nivel inalt, va veni foarte repede și ora adevărului. Trebuie să ajungem la soluții noi și concrete, să trecem la fapte. Și țările mici și mijlocii sint interesate în rezultate concrete, concrete în cea mai mare măsură".în încheierea conferinței de presă, la care au participat ziariști români și austrieci, corespondenți ai presei străine a- creditați la București, cancelarul federal al Austriei, Bruno Kreisky a exprimat mulțumiri pentru cordialitatea primirii de care s-a bucurat in țara noastră.



Bun venit în România
Alteței Sale Regale

Hassan Ibn Talal, prințul

„Scînteia tineretului"
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moștenitor al Regatului DIALOGUL DE LA GENEVA

Hașemit al Iordaniei!r
Astăzi sosește în Capitală Alteța Sa Regală Hassan Ibn Talal, 

prințul moștenitor al Regatului Hașemit al Iordaniei, care, la in
vitația vicepreședintelui Consiliului

oliste România, Emil Bobu, va face
de Stat al Republicii Socia- 
vizită oficială in țara noastră.Hassan Ibn20 martie 1965

Cu condiția 
zilei de azi

solufionării in cursul 
a tuturor problemelor

ramase in suspensie

Dezvoltarea
Invătămîntului>

Alteța Sa Regală Talal s-a născut la 1948. la Amman. Din anul studiază la Universitatea Oxford științele politice și istoria, obți- nind, in 1969, titlul de doctor. în timpul studiilor universitare de la Oxford, prin Decret regal și printr-un act al Parlamentului, este numit, la 1 aprilie 1965, prinț moștenitor al coroanei regale a regatului Hașemit.în ultimii ani. Alteța Sa Regală Hassan Ibn Talal a desfășurat o susținută activitate în exercitarea atribuțiilor sale oficiale. Vizitează toate regiunile țării, luînd cunoștință de modul de viață al populației și de necesitățile sale, și îl însoțește pe Maiestatea Sa regele Hussein al Regatului Hașemit al Iordaniei în misiuni oficiale în numeroase țări, intre care S.U.A., Marea Britanie, Franța. R.F. Germania. Alteța Sa Regală Hassan Ibn Talal participă la lucrările primelor două conferințe arabe la nivel înalt, desfășurate în 1964 la Cairo și, în 1965, la Alexandria.Pe perioada absenței din țară 
a Maiestății Sale regele Hussein, Alteța Sa Regală Hassan Talal a îndeplinit funcția regent.Alteța Sa Regală Hassan Talal este autorul lucrării tulate „Problema palestiniană".Vizita distinsului oaspete în tara noastră are loc într-un moment în care relațiile româno- iordaniene cunosc o dezvoltare ascendentă, în diferite sfere de activitate, in folosul ambelor popoare, al cauzei cooperării, progresului și păcii în întreaga lume.O contribuție hotăritoare la e- voluția ascendentă și pozitivă a relațiilor româno-iordaniene au avut-o contactele directe la cel mai înalt nivel, precum și între alți factori de răspundere din cele două țări. Momente de referință, de o excepțională însemnătate in evoluția relațiilor româno-iordaniene. care au deschis noi perspective dezvoltării colaborării și prieteniei dintre cele două țări, sînt vizita președintelui Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, in aprilie 1975. în Iordania, și vizita efectuată dă Maiestatea Sa regele Hussein al Regatului Hașemit al Iordaniei în România, în ianuarie 1974. convorbirile, înțelegerile și documentele convenite cu aceste prilejuri.După cum se relevă în Comunicatul comun din aprilie 1975, „cei doi șefi de stat au constatat cu deosebită satisfacție evoluția favorabilă a _relațiilor româno- iordaniene.existența a noi posibilități pentru lărgirea și diversificarea a- cestor relații în domeniile politic. economic, social, tehnic, cultural și științific. în interesul reciproc al celor două popoare".România, care și-a manifestat întotdeauna simpatia și solidaritatea cu luptă pentru independență a popoarelor arabe, este

S-a hotărit ca faza a treia, 
la nivelul cel mai înalt, 
să înceapă la 30 iulie

La capătul unor dezbateri care durează, practic, fără în
trerupere de la începutul săptăminii trecute, reprezentanții 
celor 35 de state participante la Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa au convenit ca reuniunea șefilor de 
stat și guvern, menită să consacre la nivelul cel mai inalt 
documentele elaborate asupra securității și cooperării pe con
tinent, să înceapă Ia 30 iulie, 
în acest sens este condiționată 
melor care au mai rămas pe 
a conferinței, pină la 15 iulie, 
să fie confirmată definitiv.

la Helsinki. Hotărirea adoptată 
de soluționarea tuturor proble- 
agenda de lucru a fazei a doua 
cind ar urma ca data stabilită

Ibn de

Ei au evidențiat

acă Jerashul 
alături de Petra și 
Amman, depozita
rul unor vestigii 
milenare de cultură 
materială romană, 

bizantină și arabă, Zarka este 
purtătorul simbolic al înnoirilor, 
al dezvoltării marcate, al moder
nului in accepțiunea sa econo
mică. Orașul se află la 35 de 
kilometri de capitala Iordaniei, 
spre nord, este al doilea ca mă
rime după Amman. Tăiat în pia
tra dură a timpului, Zarka aduce 
aici, in nord, însemnele cele mai 
pregnante ale unei civilizații care, 
urcă pină in vremea noastră 
mereu înnoitoare. La Zarka, in
stalațiile de rafinare a petrolu
lui au apărut in 1966, conferind 
peisajului tradițional virtuțile 
modernismului industrial. între
prinderea are o producție anua
lă de un milion de tone, dar 
proiectul pe care ni l-au pre
zentat gazdele prevedea crește
rea capacității de rafinare la 3 
milioane tone de petrol anual. 
Este un salt conștient pe verti
cala unei continue înnoiri a pei
sajului industrial al tării, un salt 
care evidențiază capacitatea de 
concentrare și valorificare a tu
turor resurselor în interesul pro
priu al poporului iordanian.

Dincolo de rafinărie, în zare, 
se vede cum cerul se înfrățește 
cu deșertul. Marea de 
unde vîntul se stirnește 
nin, aruncind nori de 
fină peste orașul alb și 
este supusă din ce în 
mult rigorilor tehnicilor 
ne. Dealtfel oamenii de 
ka sînt obișnuiți să lupte și să 
Învingă vitregiile deșertului. A- 
șezările beduinilor pătrund adine 
in deșert, încetul cu încetul, ca 
o sfidare, dincolo de marginea 
întinderii galbene și cenușii. De 
Ia marginea orașului aflat pe 
buza deșertului, cițiva kilome
tri spre inima fierbinte a întin
derii de nisip, sînt înșirate case 
construite în stil specific, unde 
oamenii nu mai iau dru
mul deșertului in tradiționalele 
caravane, ci se întorc spre ora
șul în care pulsează din ce în 
ce mai mult inima industrială 
a tării. Oamenii de aici s-au 
lăsat ușor convertiți de moder
nul spațiu industrial oferit de 
rafinăria de petrol, înțelegînd 
comandamentul unor timpuri 
care impun impetuos modernul, 
în forme care sparg tiparele u- 
nei vieți tradiționale, 
de aici, de la 
meni obișnuiți, 
tuna de nis*_>, 
și aspru care 
ceva obișnuit,

în Vietnamul de Sud
Revoluționar 

al Republicii 
de Sud acordă

preocupată în permanență de soluționarea situației din Orientul Apropiat, consideră că reglementarea tuturor problemelor din această regiune reclamă retragerea trupelor israeliene din teritoriile ocupate în urma războiului din 1967, respectarea drepturilor legitime ale poporului palestinian — inclusiv a dreptului de a-și constitui un stat propriu, asigurarea integrității și suveranității tuturor statelor și popoarelor din această regiune.Cu convingerea că vizita slujește prieteniei și colaborării dintre cele două țări, cauzei păcii și înțelegerii in întreaga lume, opinia publică din țara noastră. care a urmărit cu interes și satisfacție dezvoltarea pozitivă a relațiilor româno-iordanie- ne, urează Alteței Sale Regale Hassan Ibn Talal, prințul moștenitor al Regatului Hașemit al Iordaniei, bun venit în Republica Socialistă România.
• INDUSTRIA ZAHĂRULUI. care ocupă un loc însemnat în economia națională a Siriei, trece în întregime sub controlul statului. Potrivit hotăririlor guvernului sirian, date publicității la 14 iulie, a fost instituită Compania de stat a industriei zahărului, dispunînd de un capital lire siriene, coordona și problemele dustria națională a zahărului. precum și cele referitoare la dezvoltarea acestei ramuri.Ministrul sirian triei a declarat, zi, că au fost trecute sub controlul companiei de stat toate fermele și întreprinderile ocupate in sfera producției și desfacerii zahărului în Siria.

de 90 milioane Compania va soluționa toate interested in-viitoare aal \indus- în aceeași

Progresele realizate în zilele și orele imediat premergătoare luării acestei hotăriri îndreptățesc convingerea delegaților și observatorilor la conferință că data convenită va putea fi definitivată în termenul stabilit. Astfel, in cadrul negocierilor 
a fost înregistrat în totalitatea sa documentul privind urmările instituționale. care prevede continuarea procesului multilateral inițiat de conferință prin reuniuni ale statelor participante, prima din ele. la nivelul reprezentanților miniștrilor de externe ai țărilor respective, fiind fixată pentru anul 1977.Toate reuniunile prevăzute să aibă loc în cadrul urmărilor instituționale ale fi organizate șura lucrările de procedură ferințe care, văd că ele se țelor militare, pe baza regulei consensului, rotației la conducerea lucrărilor, participării tuturor la toate formele de negocieri etc.Luarea hotărîrii privind fixarea datei celei de-a treia faze a fost posibilă datorită faptului că participant^ au soluționat unele probleme legate de definitivarea documentului asupra principiilor care trebuie să guverneze relațiile dintre state, a documentului privind cooperarea dintre țările participante la conferință și țările neparticipante riverane Mediteranei. Un rol important în rezolvarea acestei probleme ce mai bloca încă lucrările a revenit României care, prin acțiuni prompte, a reușit să asigure acordul tuturor asupra unei propuneri elaborate împreună cu alte țări, propunere ce dă satisfacție tuturor părților interesate. In a- cest sens, acordul realizat prevede amplificarea contactelor și a dialogului inițiat de conferință cu țările neparticipante din zona Mediteranei, în scopul dea contribui la pacea în această regiune. la reducerea forțelor armate. la întărirea securității, la diminuarea tensiunii și extinderea colaborării în această zonă.Rămîn încă de definitivat

conferinței vor și iși vor desfă- conform regulilor ale actualei con- intre altele, pre- tin in afara alian-
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nisip, 
din se- 
pulbere 
liniștit, 
ce mai 
moder- 
la Zar-

Oamenii 
sînt oa- 

care fur- 
acela fin 

este

Zarka, 
pentru 
nisipul 
te orbește, 
după cum obiș-

condițiile în care vor fi notificate manevrele militare pentru ca această măsură să-și atingă scopul propus — de creștere a încrederii și întărire a stabilității în Europa. Mai sînt, de asemenea, în suspensie și fac obiectul unor negocieri intense programul de desfășurare a celei de-a treia faze, precum și structura documentelor elaborate la conferință pe baza înțelegerii că textele respective vor face obiectul unui act final coerent, ce va purta semnătura șefilor de. stat și guvern ai statelor participante. Hotărirea luată în legătură cu fixarea datei convocării fazei a treia este apreciată la conferință ca un element de importantă majoră, menit să stimuleze efortul delegațiilor statelor participante de a soluționa în mod corespunzător. în termenul stabilit, cu respectarea intereselor problemele care iși încă rezolvarea.Delegația României, de delegațiile altor state participante. iși aduce in continuare o contribuție constructivă majoră, prin propuneri și inițiative concrete, in ce privește soluționarea problemelor care mai fac încă obiectul negocierilor fazei a doua.

Guvernul 
Provizoriu 
Vietnamului 
o atenție deosebită proble
melor legate de îmbunătă
țirea situației în domeniul 
invătămîntului, avînd în ve
dere că pentru refacerea e- 
conomiei țării, distrusă în 
anii războiului, sînt necesare 
cadre tinere calificate.

în provinciile centrale ale 
Vietnamului de Sud, numai 
în ultimul an, numărul in
stituțiilor de invățămint su
perior s-a dublat șî chiar s-a 
triplat. în aceste zone stu
diază în prezent 440 000 de 
tineri.

O atenție specială în acest 
sens este acordată și ridică
rii calificării și pregătirii ca
drelor didactice.

Astfel, la Departamentul 
invătămîntului din Saigon 
s-au deschis cursuri speciale 
pentru pregătirea a 300 de 
tineri și tinere ce urmează 
a fi trimiși în zonele din in
teriorul țării. De asemenea, 
în provincia Long An și-a 
deschis porțile Colegiul pe
dagogic, unde studiază 425 
tineri.

MEXIC : Intr-un nou cartier de locuințe al capitalei țârii

Declarații 
ale președintelui 

Comisiei C.E.E.în cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc luni, în preajma deschiderii reuniunii la nivel înalt a C.E.E., Franțois-Xavier Or- toli. președintele Comisiei Pieței comune, s-a pronunțat pentru o revenire rapidă la sistemul monetar internațional bazat pe rate fixe de schimb. In legătură cu a- ceasta, el a precizat că problema creării unei organizații economice și monetare internaționale. mai echilibrată și mai dreaptă, va reprezenta unul din subiectele prioritare înscrise pe ordinea de zi a conferinței C.E.E.Un alt punct-cheie al dezbaterilor — a arătat el — îl Constituie problemele privind energia și materiile prime, în general, precum și cele referitoare la eventualitatea reluării dialogului dintre statele producătoare și cele consumatoare de petrol.
Dificultăți economice occidentale

Spirala prețurilor, inflație, șomaj• STATISTICILE OFICIALE canadiene reflectă intensificarea tendințelor inflaționiste ta țară. In luna iunie, cea mai mare 
creștere a prețurilor din acest 
an s-a înregistrat la bunurile 
de larg consum. Numai într-o singură lună, mărfurile s-au scumpit cu 1,5 la sută. Produsele alimentare au înregistrat o creștere de 3,3 la sută în perioada de referință, și de 19,5 la sută de la începutul anului. S-au majorat costurile la transportul în comun, chirii, servicii către populație.

tuturor, așteaptăalături

PE SCURT

• UN TlNĂR din rindul co
munității protestante a fost îm
pușcat, la Belfast, duminică sea
ra, de persoane rămase necu
noscute. Cu acesta, numărul vic
timelor înregistrate în Ulster in 
zilele de simbătă și duminică se 
ridică la trei. Alte două persoa
ne au fost rănite, în capitala 
Irlandei de nord, in cadrul unui 
schimb de focuri care a avut 
loc duminică.• LA VARȘOVIA au început, luni, convorbirile oficiale între Ștefan Olszowski, ministrul afacerilor externe al R. P. Polone, și ministrul de externe britanic. James Callaghan. Ele se referă la stadiul relațiilor bilaterale și la situația internațională actuală, îndeosebi cea din Europa.• ÎNTR-UN COMUNICAT dat publicității simultan la Paris, Conakry și sediul O.N.U. din New York se anunță normalizarea relațiilor dintre Franța și Republica Guineea, care au fost întrerupte in anul 1965.

însemnări din Iordania de PETRU IGNAT

nuit era drumul lung și răbdă
tor prin deșert.

Dacă părăsești orașul și te 
avînți dincolo de așezările răz
lețe din marginea deșertului, ai 
să întîlnești un șantier în care 
oamenii se află într-o perma
nentă luptă cu natura, se dă
ruiesc muncii pentru realizarea 
unei lucrări menite să confere 
noi virtuți rafinăriei de petrol 
de la Zarka. Aici am intilnit 70 
de tehnicieni și muncitori ro
mâni care, pe baza contractului 
încheiat cu Societatea iordania
nă „Iopetrol", construiesc, cu 
utilaje și echipament din Româ
nia. o conductă petrolieră de 43 
de kilometri care leagă magis
trala petrolieră — ce traversea
ză regiunea de deșert din nor
dul Iordaniei, venind din Arabia 
Saudită, in drum spre Medite- 
rana — de rafinăria de la Zarka.

arka a rămas în 
memoria noastră 
ca un simbol con
cret, palpabil al ac
țiunii unite, gene
roase pentru în

făptuirea unei lucrări utile, me
nite să apropie și mai mult po
poarele român și iordanian, să 
dea o nouă și impresionantă di
mensiune relațiilor româno-ior- 
daniene. adincite și ridicate pe 
o treaptă superioară de întîlni; 
rile și convorbirile Ia cea mai 
înaltă cotă de autoritate politică 
între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și regele Hussein.

De pe promontoriul de pe care 
se vede bine deșertul pînă de
parte la linia de îngemănare a 
cerului cu nisipul fin, conducta 
care șerpuiește este o biruință 
a omului, a capacității sale de a 
supune și îmblinzi natura.

ORIENTUL APROPIATTEL AVIV. — Mai multe rachete au fost lansate asupra localităților israeliene Roh Hani- kra și Nahariah, situate pe coasta Mediteranei și asupra localității Malkieh — a anunțat un purător de cuvînt militar de la Tel Aviv, transmite agenția France Presse.BEIRUT. — în . legătură cu tirurile de rachete asupra localităților amintite, un comunicat al Comandamentului militar pa- lestinean. difuzat de agenția WAFA, arată că „instalațiilor inamice le-au fost provocate pierderi", subliniind că acțiunea a fost efectuată de unități ale rezistenței palestiniene care acționează în interiorul teritoriilor ocupate.TEL AVIV. — Reîntors la Tel Aviv după vizita oficială întreprinsă la Bonn, primul ministru Yitzhak Rabin a prezentat un raport în fața cabinetului israelian în legătură cu convorbirile pe care le-a avut cu oficialitățile vest-germane și cu secretarul de stat american, pe care l-a întîlnit, sîmbăta trecută, în capitala R.F.G.

• RAUF DENKTAȘ, liderul 
ciprioțiior turci, care efectuea
ză un turneu prin mai multe 
capitale arabe, a sosit la Djed- 
dah, unde va lua cuvintul la 
conferința miniștrilor de exter
ne ai țărilor islamice. El va 
avea, de asemenea, întrevederi 
cu oficialitățile saudite asupra 
unor probleme internaționale 
actuale.• CONDUCEREA Partidului Laburist și grupul de parlamentari laburiști din Australia au ratificat hotărirea primului ministru, Gough Whitlam, privind demiterea din guvern a fostului vicepremier și ministru pentru problemele mediului, James Cairns, acuzat de comiterea unor neregularități în gestiunea unor fonduri destinate creditelor externe în ținătorul perioada cînd portofoliului

TAMISA
ce Viena,După

Budapesta și alte ca
pitale europene au 
avut de suferit de pe 
urma precipitațiilor 
abundente și revăr
sării apelor, locuito
rii Londrei sînt și ei 
amenințați de inun
dații. ca urmare a 
creșterii alarmante 
a nivelului Tamisei.

Duminică, autorită
țile municipale de la 
Londra au organizat 
o alarmă generală 
pentru a verifica po
sibilitățile de care 
dispune capitala pen
tru apărarea împo
triva năvalei apelor. 
In afara avertizării 
locuitorilor marelui 
oraș, au fost chemați 
la datorie peste 1 000 
de salariați aparți- 
nînd unui număr de 
peste 100 de organi
zații și instituții care 
se ocupă de diferite 
servicii comunale. 
Organizatorii acestei 
„repetiții generale 
pentru eventualitatea

era de- finanțe-

înaintea reuniunii cabinetului, premierul Rabin a avut consultări cu ministrul de externe, Yigal Allon, și cu ministrul a- părării, Shimon Peres. Agenția France Presse, citind surse autorizate israeliene, arată că, deși a durat timp de cinci ore, reuniunea guvernului israelian de duminică nu a făcut un bilanț definitiv al perspectivelor de reglementare a situației din Orientul Apropiat. „Vor fi necesare alte reuniuni ale guvernului, noi clarificări și schimburi de vederi cu Washingtonul, înainte de a se lua o decizie" — relatează France Presse, men- ționînd aceleași surse israeliene.

• INDICELE prețurilor cu a- mănuntul a crescut în Italia, în mai, cu 19,7 la sută față de luna mai 1974 — informează Institutul Central de Statistică (ISTAT) din Roma. în contextul creșterii generale a prețurilor bunurilor de consum și ale serviciilor către populație, în ultimele luni în 
Italia s-au scumpit masiv pro
dusele din carne și alte produse 
alimentare, au fost majorate cu 
50 la sută, începind din martie, 
tarifele convorbirilor telefonice și 
cele poștale (o nouă majorare a taxelor poștale fiind prevăzută pentru 1 ianuarie 1976) și cu 15 
la sută taxele de circulație pe 
autostrăzile administrate de 
I.R.I. (Institutul pentru reconstrucție industrială).

Indicele costului vieții s-a 
majorat cu 21,2 la sută — indică datele publicate de ISTAT.în același timp, numărul per
soanelor înscrise pe listele de 
șomaj s-a cifrat la 1 100 000, în luna aprilie, cifră menționată și de ministrul italian al muncii, Mario Toros, într-un discurs rostit recent.

trat în vigoare importante spo
riri de prețuri la medicamente, precum și la unele servicii/ ' re populație. Au fost ridicate prețurile unor produse farmaceutice cu aproape 50 la sută.Pe de altă parte, numeroase 
firme industriale și-au închis 
porțile ori și-au redus substan
țial personalul, ceea ce a dus la 
creșterea numărului șomerilor. La sfirșitul lunii aprilie, procentul acestora era de 11,4 la sută din populația activă — după cum informează ziarul „Land og Folk".

• IN ULTIMA SAPTAMI
NA — informează revista 
„Grocer" — in Anglia s-a în
registrat o majorare a prețurilor la peste 500 de produse de uz casnic și alimentare.

• IN LUNA IUNIE, in 
R.F. Germania prețurile au 
.sporit cu 7,5 la sută, față de 
aceeași perioadă a anului tre
cut. Produsele alimentare au 
înregistrat o creștere a pre
țurilor intre 9,5 și 30,4 la 
sută.DJEDDAH. — Președintele Comitetului Executiv al Organizatei pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, care a participat la ședința inaugurală a celei de-a Vl-a Conferințe islamice a miniștrilor afacerilor externe, ale cărei lucrări se desfășoară la Djeddah, a avut o serie de contacte cu conducătorii Arabiei Saudite și miniștrii de externe prezenți la Conferința islamică.Duminică seara, conducătorul O.E.P. a părăsit Djeddah.

Inundații și furtuni
în diverse țări ale lumii

JAPONIAtorențiale abătute în zile asupra prefecturii din vestul Japoniei au inundații, mai multe fiind distruse.
Ploile ultimele Shimane provocat zone cultivate Circulația pe 14 drumuri a fost întreruptă. Mai multe case au fost distruse sau grav avariate, peste 2 000 de locuințe fiind inundate. Potrivit primelor informații, persoane iar alte rute.

pelor din rîurile și fluviile care traversează acest stat sînt la o cotă amenințătoare. Din zonele periculoase, au fost evacuate peste 30 000 de persoane.Potrivit știrilor apărutepresă, sînt amenințate de inundații toate statele aflate în bazinul rîului Brahmaputra.
S.U.A.

în

INDIA

pînă în prezent patru și-au pierdut viața, cinci sînt date dispă-
Ploile care s-au abătut, odată cu începerea sezonului ploios, a- supra statelor din nord-estul Indiei au produs mari inundații. Numai în statul Uttar-Pradesh, în cursul unei singure luni, au avut de suferit de pe urma inundațiilor peste 2 milioane de oameni. în prezent, nivelurile a-

AMENINȚĂ
unor inundații" — de 
fapt un test de apă
rare împotriva ape
lor — au folosit ca 
sediu al comanda
mentului stabilit cu 
acest prilej un tunel 
pentru tramvaie, de
zafectat, care trece 
pe sub partea cen
trală a orașului, de 
unde au transmis 
mesaje de alarmă 
pompierilor, spitale
lor, armatei și servi
ciilor de electricitate. 
La organizarea aces
tui exercițiu de alar
mă, autoritățile mu
nicipale au pornit de 
la estimările meteo
rologilor, care con
sideră- că, în cazul în 
care apele Tamisei 
se vor revărsa, vor 
fi afectate o zonă de 
circa 80 de kilometri 
pătrați și un număr 
de 600 000 de locui
tori. ..Acest lucru 
s-ar putea produce 
săptămina viitoare — 
a declarat presei u- 
nul dintre responsa
bilii acțiunii de pro-

LONDRA
tejare a Londrei îm
potriva pericolului 
inundațiilor. Feno
menul s-ar putea da
tora prezenței si
multane a unor ase
menea factori cum 
sînt înrăutățirea vre
mii in zona Atlanti
cului, mareele și 
viaturile puternice".

Pericolul inundării 
Londrei in cazul u- 
nor asemenea condi
ții meteorologice a 
determinat, dealtfel, 
guvernul britanic să 
aprobe proiectul de 
construire a unui dig 
in regiunea Wool
wich. ce va fi gata 
în 1979. a cărui ridi
care costă peste 100 
milioane lire sterline. 
Dar — a precizat un 
purtător de cuvint al 
municipalității — pî
nă va fi gata acest 
dig, trebuie să fim 
pregătiți pentru ca 
Londra să fie pusă 
la adăpost de perico
lul revărsării apelor 
Tamisei. al căror ni
vel continuă să urce.

Asupra statelor New York, New Jersey și Connecticut s-au abătut, duminică și luni, puternice ploi torențiale, însoțite de furtuni. în unele zone din New York vîntul a atins 150 km pe oră, distrugînd numeroase case, linii telegrafice, electrice și telefonice și dezrădăcinînd sute de pomi fructiferi și arbuști. Multe regiuni au fost brusc inundate. Zona Paramus din New Jersey a fost declarată „regiune sinistrată". „Pomii zburau ca bucățile de hîrtie. N-am văzut în viața mea un spectacol mai înfricoșător" — spunea John Nicolas, șeful postului de poliție din Paramus. în unele districte din New Jersey și Connecticut, numeroase cartiere au rămas fără energie electrică.în statele Dakota de Nord și Minnesota, apele, care la 3 iulie au inundat milioane de hectare de lanuri, vii și plantații s-au retras în mare parte, lăsind în urma lor distrugeri de circa 2 miliarde dolari. Majoritatea covîrșitoare a culturilor de pe aceste păminturi, considerate a fi cele mai mănoase din Statele Unite, au fost
CHILE

• IN BELGIA au fost anunțate o serie de măsuri în scopul relansării activității economice și al intensificării luptei împotriva inflației. Măsurile a- doptate de guvernul Tindemans — notează observatorii politici din Bruxelles — au în vedere depășirea unuia dintre cele mai critice momente prin care trece Belgia, caracterizat prin stagfla- 
ție, fenomen manifestat prin- 
tr-o scădere a producției (șoma
jul afectind peste șase la sută 
din populația activă a țării) și o 
inflație galopantă a prețurilor 
cu amănuntul (15 la sută).Potrivit datelor statistice publicate de Ministerul pentru Problemele Economice, numai in luna februarie indicele prețurilor cu amănuntul în Belgia a crescut cu 1,54 de puncte față de luna precedentă, ceea ce reprezintă, procentual, o majorare de 14,14 la sută comparativ cu aceeași lună a anului trecut. In luna aprilie, creșterea era de 1,46 puncte — relatează cotidianul „Le Soir", subliniind că se așteaptă ca indicele prețurilor de consum, calculat pe baza unui set de prețuri tipice și a costului unor servicii, să ajungă la peste 140 puncte.• IN DANEMARCA au fost majorate chiriile, în cursul a- cestei luni, în medie cu 30—40 la sută. în același timp, au in-

Liderii Congresului Național African (A.N.C.), președinții Abdel Muzorewa (A.N.C.), Joshua Nkomo (Z.A.N.U.), Ndabaningi Sithole (Z.A.P.U.) și James Chi- kerema (FROLIZI), însoțiți de ministrul mozambican al afacerilor externe, Joachim Chissano, au plecat, în cursul zilei de astăzi, la Lourenffo Marques, pentru convorbiri cu președintele Mozambicului, Samora Machel. In capitala mozambicană, liderii Congresului Național African vor examina cu președintele Samora Machel rezultatele convorbirilor și acordului intervenite săptămîna trecută între liderii A.N.C. în cadrul reuniunii desfășurate la Dar es Salaam. După cum s-a mai anunțat, în capitala Tanzaniei, liderii mișcării de eliberare națională din Rhodesia au convenit asupra consolidării colaborării dintre A.N.C., Z.A.P.U., Z.A.N.U. și FROLIZI în lupta împotriva regimului instaurat la Salisbury și și-au făcut cunoscută poliția față de convocarea unor Convorbiri privind viitorul constituțional al Rhodesiei. Totodată, ta comunicatul dat publicității la încheierea convorbirilor, se reafirmă hotărirea celor patru lideri de a continua și intensifica lupta de eliberare națională, pînă la înlăturarea regimului rasist instaurat după proclamarea unilaterală a independenței acestui teritoriu.Ministrul de externe al Mozambicului, împreună cu președinții Tanzaniei, Zambiei și Botswanei, a participat la reuniunea organizată la Dar es Salaam de Consiliul Național African.
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Peste 2 000 proape 20 de ruți, căi de comunicații întrerupte — acesta ’este bilanțul provizoriu al violentelor tornade care s-au abătut asupra unei mari părți din teritoriul chilian, în cursul ultimelor trei zile — a anunțat ministrul de interne al acestei țări. Două treimi din teritoriul național au fost afectate de aceste tornade, în special regiunile andine și de coastă, de la Serena, la 500 km nord de capitală, pînă în sud. la Arhipelagul Chiloe (2 000 km). Printre cei care și-au pierdut viața figurează și 15 pescari, ale căror bărci au fost duse în larg de furtuni.

de sinistrațî, a- morți sau dispă-

• LEGIUNEA DE ONOARE PENTRU JEANNE MOREAU. 
La Paris a fost publicată lista personalităților cărora li s-a 
conferit Legiunea de onoare în preajma sărbătorii naționale a 
Franței, marcată la 14 iulie. Printre cei care au primit înalta 
distincție franceză figurează balerina americană Rosella High
tower și actrița franceză Jeanne Moreau • DESCOPERITA DIN 
INTIMPLARE. o frescă de mari dimensiuni, realizată în stilul 
școlii lui Leonardo da Vinci, a fost descoperită, întîmplător, în 
Biserica San Marco, din Milano. Fresca era ascunsă sub un. ta
blou aparțlnînd unui pictor din secolul al XVH-lea. Lucrarea, 
realizată In alb-negru, reprezintă unul dintre motivele religioase 
favorite ale lui da Vinci — „Madona cu pruncul", iar fețele 
personajelor sînt modelate într-un clar-obscur specific manierei 
de lucru renascentiste. Descoperirea va contribui la cunoaște
rea mai îndeaproape a stilului școlii picturale create de marele 
artist al Renașterii în timpul șederii sale la Milano, la sfirșitul 
secolului al XV-lea, și din care nu s-au păstrat decît puține 
lucrări • START IN CONSTRUCȚIA AEROBUZULUI SOVIETIC. 
In U.R.S.S. a început construcția primelor piese componente Și 
a ansamblurilor unui aerobuz capabil să transporte 350 de pa
sageri. Uriașa navă aeriană va avea trei compartimente cu 
fotolii confortabile, cite 9 în rînd, cu două culoare de trecere 
între ele. Aeronava va avea două etaje. In cel superior vor fi 
amplasate cabina echipajului și compartimentele de pasageri, 
iar etajul inferior va servi drept compartiment de bagaje. Tot 
aici vor fi amplasate trei vestibule încăpătoare pentru accesul 
spre compartimentele de pasageri, o asemenea așezare a locu
rilor destinate bagajelor și a celor pentru pasageri va permite 
ca fiecare să-și lase, in rafturi speciale, bagajele șl să le poată 
lua singur la plecarea din avion. Aerobuzul va putea dezvolta 
viteza de 950 km/h și va avea o rază de zbor de 6 000 Km • UN 
NOU TIP DE. SCUTER. Administrația societății nipone ,,Honda 
Motor co“ a anunțat că va începe exportarea de scutere „Kick’n 
Go“ în Statele Unite și țările europene. Aceste scutere, pe trei 
roți, funcționează pe baza acționării unor pedale, amplasate pe 
platforma de sprijinire a picioarelor, prin presiunea exercitată 
de greutatea corpului. Scuterele au devenit deosebit de căutate 
în special de copiii șl elevii din Japonia șl din alte țări, ime
diat după lansarea lor pe piață. în luna februarie. Conducerea 
Companiei ,,Honda" a anunțat că. în urma cererilor primite, va 
exporta circa 590 000 de bucăți de asemenea scutere în S.U.A. 
și țările europene, tacă în cursul acestui an.

1

î

î

*

1
\
\

î
î
î

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA 1 București Plata „SctnteU» Tel: 17 60 19, 17 60 20. Abonamentele șe tac ta oficiile poștale șl dltuzorti din întreprinderi șl Instituții -» Tiparul i Combinatul poligrafii) „Casa ScinteU*. 
Cititorii din străinătate pot tace abonamente prin ILEXIM — Departamentul export-import presă București, Calea Grlvlțel nr, 64—66 P.O.B. — 2001, telex : 011631 40 362


