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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C C AL P C R.

în ziua de 16 iulie a avut loc ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a examinat modul 
în care s-au aplicat hotărîrile și măsurile sta
bilite, prevederile Decretului cu privire la 
instituirea stării de necesitate, în vederea 
combaterii inundațiilor și înlăturării urmărilor 
acestora.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că, da
torită activității intense a populației, desfășu
rată sub conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, sînt pe cale de a fi înlăturate rapid 
consecințele calamităților. în legătură cu 
aceasta, a fost adoptată o hotărîre cu privire la 
încetarea stării de necesitate, cu excepția jude
țelor limitrofe Dunării, și măsurile ce se impun 
în continuare în întreaga țară pentru recupe
rarea pagubelor provocate de inundații și des
fășurarea normală a întregii activități pro
ductive.

Hotărîrea se dă publicității.
în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe

cutiv a ascultat o informare cu privire la vizi
tele în țara noastră și convorbirile purtate cu 
primul ministru al statului Trinidad-Tobago,

Eric Williams, și cancelarul federal al Austriei, 
Bruno Kreisky.

Comitetul Politic Executiv apreciază rezulta
tele acestor convorbiri ca o contribuție remar
cabilă la promovarea relațiilor României cu 
toate țările, indiferent de orînduirea lor socială, 
la promovarea principiilor noi în raporturile 
dintre state, la creșterea rolului țărilor mici și 
mijlocii, țărilor în curs de dezvoltare, al țărilor 
neangajate în viața internațională, la solu
ționarea în interesul și cu participarea tuturor 
popoarelor a problemelor lumii contemporane, 
în folosul cauzei păcii, securității, înțelegerii și 
cooperării în lume.

Documentele semnate între Republica Socia
listă România și statul Trinidad-Tobago deschid 
calea unei bune și prietenești colaborări între 
cele două țări și popoare, în domeniile politic, 
economic, tehnico-științific și cultural, a conlu
crării lor pe plan internațional pentru reali
zarea unei noi ordini economice și politice, a 
unei lumi mai drepte și mai bune.

Comitetul Politic Executiv apreciază că vi
zita cancelarului federal al Austriei, convorbi
rile cu președintele Republicii Socialiste Româ
nia au pus în evidență dorința comună de a 
întări colaborarea in toate domeniile, relațiile

de prietenie și conlucrare rodnică dintre cele 
două popoare și țări, voința acestora de a 
acționa pentru edificarea securității europene, 
pentru înfăptuirea în viață a înțelegerilor ce se 
realizează în acest sens, pentru accentuarea 
cursului vieții politice europene pe calea coope
rării, destinderii și a înțelegerii.

Rezultatele convorbirilor româno-austriece la 
nivel înalt, documentele semnate și înțelegerile 
convenite au pus bazele unei largi și intense 
colaborări între cele două țări. Ele vor impulsio
na cooperarea economică, tehnico-științifică și 
culturală, oferind un cadru propice promovării 
pe mai departe a conlucrării româno-austriece 
în viața internațională, în folosul ambelor po
poare, al cauzei păcii și înțelegerii în Europa și 
în întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri 
corespunzătoare în vederea transpunerii în via
ță a documentelor și înțelegerilor realizate cu 
prilejul vizitelor primului ministru al statului 
Trinidad-Tobago și a cancelarului federal al 
Austriei.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de ase
menea, unele probleme în legătură cu apropia
ta ședință plenară a Comitetului Central 
al P.C.R.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
S A 1NT1LMT CU SECRETARUL GENERAL

Al PARTIDULUI COMUNIST
DIN SALVADOR

Miercuri dimineață, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-a întilnit cu Schafik Jorge Handal, secretar general al Partidului Comunist din Salvador, care se află intr-o vizită în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.La intrevedere a participat tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Oaspetele a exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu gratitudinea pentru posibilitatea ce i s-a oferit de a vizita România, de a cunoaște realizările remarcabile obținute de poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, in construirea unei economii socialiste puternice, pe calea bunăstării materiale și ridicării nivelului său de viață.

în cadrul întrevederii s-au remarcat. cu satisfacție, de ambele părți, bunele relații statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Salvador și a fost afirmată hotărîrea comună de a lărgi și mai mult aceste legături în interesul prieteniei și colaborării dintre țările și popoarele noastre, al întăririi unității și solidarității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.în continuare, a avut loc o informare reciprocă privind activitatea și preocupările celor două partide.S-a procedat, totodată, la un schimb de vederi asupra unor probleme internaționale actuale și ale mișcării comuniste și muncitorești, subljniindu-se schimbările rapide care au loc in ra-, portul de forțe, ceea ce impune intensificarea luptei unite a popoarelor pentru înlăturarea

politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste de dominație, de asuprire națională și socială, pentru instaurarea unor principii noi în relațiile internaționale, a unei noi ordini economice și politice în lume. în acest cadru s-a relevat importanța unirii, pe plan național și internațional, a tuturor forțelor revoluționare, democratice, pro- gresisțe și antiimperialiste în procesul de accelerare a transformărilor ce au loc în prezent in întreaga lume, pentru rezolvarea problemelor internaționale cu participarea pe bază de egalitate a tuturor statelor, pentru afirmarea dreptului popoarelor de a fi stăpine pe propriile lor destine, de a trăi libere, de a se bucura de toate Cuceririle civilizației și progresului.întrevederea s-a desfășurat Intr-o atmosferă caldă, tovărășească.
HOTĂRÎREA

COMITETULUI POLITIC EXECUTIV
PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

AL C. C. AL P. C. R.
cu privire la măsurile ce se impun in continuare 

pentru înlăturarea cît mai grabnică a efectelor inundațiilor
Comitetul Politic Executiv constată cu 

profundă satisfacție că, la chemarea 
conducerii partidului, a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, comuniștii, toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționalitate, 
întregul nostru popor au acționat cu 
toate forțele în lupta pentru preve
nirea și combaterea efectelor inunda
țiilor, pentru a asigura desfășurarea 
normală a întregii activități productive.

Tn toată această perioadă, pe baza 
hptărîrilor Comitetului Politic Executiv, 
a prevederilor Decretului cu privire la 
instituirea stării de necesitate, s-au luat 
pretutindeni măsuri energice pentru 
mobilizarea, sub conducerea organiza
țiilor de partid, a întregii populații apte 
de muncă, pentru concentrarea tuturor 
mijloacelor tehnice și materiale nece
sare pentru apărarea localităților, a 
obiectivelor economice, a culturilor a- 
gricole, pentru strîngerea și salvarea 
recoltei, pentru punerea în funcțiune 
cit mai grabnică a unităților economi
ce afectate, restabilirea căilor de co
municații, a rețelelor electrice și de te
lecomunicații, pentru limitarea pagube
lor aduse avutului obștesc și personal.

Pentru eroismul și abnegația cu care 
s-a acționat, pentru spiritul de sacrifi
ciu de care s-a dat dovadă, pentru 
munca neobosită de zi și noapte, de
pusă în aceste împrejurări grele pen
tru țară, Comitetul Politic Executiv a- 
dresează felicițări clasei noastre mun
citoare, țărănimii, tuturor oamenilor 
muncii, activiștilor de partid și de stat, 
ai organizațiilor obștești, militarilor, 
membrilor gărzilor patriotice, tuturor 
cetățenilor, care, strins uniți in jurul 
partidului, și-au îndeplinit cu înalt 
simț al răspunderii datoria față de 
patria noastră socialistă. Comitetul Po
litic Executiv apreciază modul exem
plar în care și-au îndeplinit misiunea 
unitățile Ministerului Apărării Naționale 
și ale Ministerului de Interne, formațiu
nile gărzilor patriotice.

întreaga activitate desfășurată în a- 
ceste zile a demonstrat încă o dată 
forța partidului nostru, capacitatea na
țiunii noastre socialiste de a învinge 
orice greutăți, încrederea nestrămutată 
a întregului popor în partid, în politica 
sa.

Comitetul Politic Executiv dă o înaltă 
apreciere activității neobosite desfășu
rate în aceste zile grele de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, exemplu 

viu de patriotism și dăruire comunistă. 
Conducînd nemijlocit ampla acțiune de 
înlăturqre a pericolului inundării Capi
talei, in permanență prezent în zonele 
afectate de inundații, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a stimulat și mobilizat ener
giile națiunii, a organizat eforturile în
tregului popor în marea bătălie împo
triva calamităților naturale, pentru li
chidarea urmărilor acestora, pentru re
venirea la normal a întregii activități.

Datorită mobilizării puternice a în
tregului partid și popor sînt pe cale să 
fie înlăturate consecințele inundațiilor, 
recolta este în mare parte strînsă, in
clusiv în județele grav calamitate ; a 
fost reluată activitatea normală în in
dustrie - cu excepția unui număr mic 
de întreprinderi mai puternic afectate 
-, precum și în transporturi și teleco
municații ; în toate județele se acțio
nează intens pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan, pentru efec
tuarea leînsămînțărilor și a lucrărilor 
de întreținere a culturilor agricole.

Pornind de la situația existentă în 
prezent în țară, Comitetul Politic Exe
cutiv hotărăște :

1. Să înceteze starea de necesitate 
pe teritoriul țării, cu excepția județelor 
limitrofe Dunării.

Toate organele șî organizațiile de 
partid, de stat și obștești, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județele de pe 
Dunăre vor acționa în continuare cu 
cea mai mare hotărîre pentru înfăptu
irea măsurilor stabilite anterior în ve
derea prevenirii revărsărilor apelor pe 
întregul curs al-fluviului. Să se veqheze 
in permanență la întărirea și înălțarea 
digurilor, să fie mobilizată întreaga 
populație, militarii, gărzile patriotice, 
întregul activ de partid și de stat, pen
tru a asigura îndeplinirea tuturor lucră
rilor prevăzute în planurile de apărare 
împotriva inundațiilor.

2. Să se acționeze în continuare 
pentru repunerea în funcțiune a tuturor 
capacităților de producție afectate, 
pentru recuperarea integrală a rămi
nerilor în urmă și a pierderilor provo
cate de calamități. Este necesar să se 
stabilească pe fiecare minister și în fie
care județ care a avut de suferit de pe 
urma calamităților modul de recupe
rare a pierderilor. Totodată, întreprin
derile care nu au avut de suferit de pe 
urma inundațiilor vor trebui să reali
zeze producții suplimentare la produ
sele cerute in mod deosebit la export, 
cit și pe piața internă, astfel incit să se 

asigure recuperarea integrală a pierde
rilor din industrie, agricultură și alte 
domenii.

O atenție deosebită trebuie acordată 
producției destinate exportului, recupe
rării restanțelor determinate de calami
tățile naturale, realizării integrale a 
sarcinilor de export și de reducere a 
importului.

3. Organele și organizațiile de par
tid, comitetele executive ale consiliilor 
populare și conducerile unităților agri
cole vor lua măsuri de mobilizare a ță
rănimii muncitoare, specialiștilor agri
coli și a tuturor cetățenilor, de folosire 
a întregului parc de utilaje și mașini 
pentru : încheierea recoltării, în cel 
mai scurt timp, fără pierderi, a cultu
rilor de vară și îndeosebi a păioase- 
lor ; transportul și depozitarea în bune 
condițiuni a întregii recolte ; continua
rea acțiunilor de scurgere a apelor de 
pe suprafețele inundate și de pe cele 
unde încă mai băltește apa ; efectua
rea lucrărilor de întreținere și de com
pletare la culturile afectate parțial de 
inundații ; însămînțarea de culturi du
ble, îndeosebi porumb și legume, pe 
suprafețe mai mari decît cele prevă
zute prin plan, atît pe terenurile afec
tate de calamități, cît și pe cele de pe 
care s-a strîns recolta, în vederea com
pensării pierderilor provocate de inun
dații în agricultură; recoltarea, trans
portul și depozitarea corespunzătoare 
a întregii producții de furaje, realiza
rea producțiilor de carne și lapte pla
nificate.

Comitetele județene de partid, con
siliile populare vor lua în continuare 
măsuri ferme, în concordanță cu Legea 
privind organizarea producției și a 
muncii în agricultură, de organizare în 
bune condițiuni a tuturor lucrărilor a- 
gricole, stabilind orarii de lucru și. sar
cini obligatorii pentru toate unitățile a- 
gricole, toate formațiunile de lucru, 
pentru toți lucrătorii de pe ogoare. 
Este necesar ca organizațiile de partid 
și consiliile populare comunale să ac
ționeze energic pentru întărirea disci
plinei muncii în agricultură, execuția, la 
timp și de calitate a tuturor lucrărilor 
din campania agricolă.

Comitetele județene de partid să ia 
măsuri pentru a asigura funcționarea 
fără întrerupere a tuturor mașinilor a- 
gricole, să organizeze cu forțe locale 
activitatea de reparații a mașinilor a- 
gricole și producerea unor piese de 
schimb necesare.

4. Este necesar ca în fiecare județ să 
se ia în continuare măsuri de refacere, 
întărire și extindere a digurilor de apă
rare în soluții definitive, de realizare 
a lucrărilor de regularizare și adîncire 
a albiei riurilor pentru apărarea loca
lităților și a unităților economice de 
eventualele revărsări ale apelor.

De asemenea, se impune luarea tu
turor măsurilor de reparare și conso
lidare a căilor de comunicații - căi 
ferate, drumuri, poduri - asigurîndu-se 
pretutindeni restabilirea în cel mai 
scurt timp a activității normale în 
transporturi.

în acest scop, să fie mobilizate toate 
forțele de care dispun județele, să se 
asigure participarea la aceste lucrări a 
cetățenilor - muncitori, țărani, intelec
tuali, studenți, elevi - a unităților Mi
nisterului Apărării Naționale și ale 
Ministerului de Interne, a gărzilor pa
triotice. Pretutindeni este necesar să se 
acționeze energic, pe baza unor pla
nuri speciale, pe care trebuie să le 
adopte fiecare comitet județean de 
partid.

Ministerul Transporturilor ți Teleco
municațiilor să prezinte într-un termen 
scurt un program de consolidare și pro
tecție a căilor ferate, precum și de 
supraînălțare a drumurilor și de lăr
gire a deschiderii podurilor care s-au 
dovedit nesatisfăcătoare în condițiile 
recentelor inundații.

★
Comitetul Politic Executiv apreciază 

că există toate condițiile ca, pînă la 
sfîrșitul anului, prin muncă intensă des
fășurată în toate sectoarele de activi
tate, în primul rînd în industrie și agri
cultură, să se recupereze în întregime 
pierderile suferite. Acest obiectiv va 
necesita eforturi susținute, o activitate 
intensă din partea tuturor organelor și 
organizațiilor de partid, a organelor 
de stat, de mobilizare a oamenilor 
muncii și organizare exemplară a ac
tivității lor productive.

Comitetul Politic Executiv adresează 
muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, 
întregului popor, chemarea de a-și con
centra în continuare eforturile, toată 
energia și capacitatea în vederea în
lăturării grabnice a urmărilor inun
dațiilor, pentru a asigura dezvoltarea 
economico-socială în ritm susținut a pa
triei și ridicarea bunăstării celor ce 
muncesc, de a înfăptui neabătut hotărî
rile Congresului al Xl-lea al Partidului 
Comunist Român.

• Delegația Uniunii Socialiste Sudaneze

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, la 16 iulie, delegația Uniunii Socialiste Sudaneze, condusă de .El Rashid El Taher, membru al Biroului Politic al Uniunii Socialiste Sudaneze, președintele Adunării Naționale Populare din Sudan, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită de prietenie în țara noastră.Din delegație fac parte dr. Ahmed Abdel Karim Badri, secretar al Comisiei profesionale a Uniunii Socialiste Sudaneze, și Mohammed El Hassan A El Hag, membru al Comisiei pentru Relații Externe a Uniunii Socialiste Sudaneze, secretar general al Adunării Naționale Populare.La primire au luat parte tovarășii Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Nicolae .Giosan, membru supleant al -Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale.A participat Sayed Sharief Ahmed, ambasadorul Sudanului la București.în timpul întrevederii s-a evidențiat cu deosebită satisfacție că relațiile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist

Român și Uniunea Socialistă Sudaneză, dintre România și Sudan, cunosc o dezvoltare ascendentă, în toate domeniile de activitate. A fost reafirmată hotărîrea comună de a acționa în continuare pentru realizarea in cele mai bune condiții a tuturor acordurilor și convențiilor încheiate cu prilejul întilnirilor și convorbirilor dintre șefii celor două state, de a amplifica legăturile de colaborare prietenească dintre organizațiile politice, de masă și obștești, de a extinde șl diversifica pe planuri multilaterale cooperarea dintre România și Sudan, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii și securității internaționale.Conducătorul delegației a transmis dorința președintelui Gaafar Mohammed Nimeiri ca relațiile româno-sudaneze în domeniile politic, economic să se dezvolte în continuare. Totodată, oaspetele a dat o înaltă apreciere rezultatelor obținute de poporul român sub conducerea Partidului Comunist Român în dezvoltarea industriei și agriculturii, în înflorirea multilaterală a patriei.La rîndul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind importanța extinderii și adînci-

rii relațiilor dintre România și Sudan, dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Socialistă Sudaneză. dintre parlamentele celor două țări, a arătat că România este animată de dorința ca relațiile româno-suejaneze să se amplifice tot mai mult în viitor.Convorbirea a evidențiat, de asemenea, hotărirea celor două țări și partide de a conlucra și mai strîns în viața internațională pentru promovarea unei politici noi, bazată pe egalitate, respect al independenței și suveranității tuturor statelor, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru a pune bazele unei noi ordini economice menite să asigure o largă colaborare și stabilitate economică, realizarea unei lumi a păcii și securității in care fiecare națiune să se poată dezvolta liber, corespunzător voinței și aspirațiilor sale.în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis conducerii Uniunii Socialiste Sudaneze, poporului sudanei prieten cele mai bune urări de succes in activitatea consacrată dezvoltării țârii pe calea progresului, bunăstării și independenței.Convorbirea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, prietenească.

*
• Președintele firmei „Con

tinental Grain Company"PREGĂTIND CONGRESUL U.T.C. ȘI CONFERINȚA U.A.S.C.R.

TINERII ÎSI ÎNZECESC EFORTURILE PE TOATE FRONTURILE MUNCII
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• Uteciștii din județul lași și-au îndeplinit angajamentul anual la muncă pa
triotică • Pentru elevi și studenți —note mari în catalogul hărniciei • Din 
cronica luptei împotriva inundațiilor — profiluri din prima linie • Alte iniția

tive și realizări ale organizațiilor U.T.C., ale tinerilor de la orașe și 
sate, în grupajele „Bătălia pîinii", „Totul pentru recuperare", „Acțiunea 
Dunărea" în paginile 2 și 3

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri după-amiază, pe Michel Fribourg, președinte și proprietar al „Continental Grain Company". Oaspetele a fost însoțit de Bernard Cremieux, director pentru Europa al Companiei.La primire a luat parte Ion Pățan, viceprim-ministru și mi

nistrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cu oaspeții asupra unor probleme privind promovarea colaborării economice între întreprinderi românești de comerț exterior și „Continental Grain Company".întrevederea s-a desfășurat intr-io atmosferă cordială.
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Pregătind Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R
-----—----------------------------------------------------------------------------- :---------------- .-----------------------------------------------------------

TINERII ÎȘI ÎNZECESC EFORTURILE 
PE TOATE FRONTURILE MUNCII
action irul cu dăruire, cu elan revoluționar pentru înfăptuirea sarcinilor

stabilite de partid, a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescuîn dimineața zilei de ieri o informare adresată C.C. al U.T.C. arăta că lașul este prima organizație care raportează îndeplinirea obiectivelor planului anual pe 1975 la muncă patriotică. Faptul că se înregistrează astfel un avans de aproape 6 luni la unul din punctele întrecerii menit să conducă tinerii la rezultate remarcabile în cinstea celui de-al X-lea Congres al U.T.C. și a celei de-a X-a Conferințe a U.A.S.C.R. are o semnificație asupra căreia ni se pare firesc să ne oprim în cele ce urmează.Planul de la care s-a pornit a fost de 1 750 000 lei la acțiuni de muncă patriotică finanțate și de 60 milioane lei la cele nefinanțate. Creșterile în raport cu anii trecuți erau de 59 și respectiv de 62 la sută. Dealtfel, ele au fost constante de la an la an, în 1975 stabilindu-se însă sarcini mai mari. La nivelul municipiului Iași, de pildă, diferențele actuale față de 1971 sînt absolut edificatoare: 144 și respectiv 400 la sută. Dacă în alți ani organizația județeană Iași a U.T.C. se situa de obicei în categoria raportorilor care veneau răsuflînd greu spre sfîr- șitul anului cu o depășire a- proape neînsemnată, acum, după numai jumătate de an, obține o depășire de 2 ori mai mare decît cea mai mare din depășirile anterioare (200 000 și respectiv aproape 15 milioane lei).— în consecință, îmi spunea tovarășul Dumitru Nagâț, prim secretar al Comitetului județean Iași al U.T.C., se poate sconta că nț. vom îndeplini pînă la 23 August angajamentul asumat la oră aceasta, de a atinge în preziua celui de-al X-lea Congres al U.T.C. depășiri de 300 000 și respectiv 25 milioane lei și că la 30 Decembrie vom acumula o nouă depășire de circa 200 000 și respectiv de aproape 10 milioane lei. Acesta este, dealtfel, angajamentul suplimentar pe care în momentul de față și-l asumă organizația noastră, tinerii de pe întreg cuprinsul județului Iași.Cum se explică aceste succese? Aflăm că „de fapt au fost respectate riguros citeva trepte organizatorice al căror efect nu fusese tocmai clar întrevăzut ai-

chiartădată". Adică s-a trecut din luna ianuarie la defalcarea operativă a sarcinilor pe organizații, librată tivelor vitatea lat săptămînal modul de reali- • zare. Au fost inițiate acțiuni de amploare, cu mare eficiență economică, care prin interesul trezit au antrenat la înfăptuirea lor masa de tineri. Aceasta a fost, desigur, condiția esențială — atragerea tuturor categoriilor

la proporționarea echi- și mobilizatoare a obiec- și, concomitent, în acti- practică a fost contro-
cipîului tn rezolvarea unuia din cele mai importante obiective ale planului să crească pînă la 80 la sută. în același fel s-a procedat și cu alte categorii de tineri. Tineretului sătesc i-a revenit rolul principal în îndeplinirea obiectivelor de amenajări funciare. încă din prima săp- tămînă a anului, președintele consiliului tineret sătesc a luat legătura cu factorii competenți de la Direcția agricolă județeană, U.J.C.A.P., filiala județeană a Băncii de investiții pentru

U TE Ci ȘTII DIN I 
JUDEȚUL IAȘI 
RAPORTEAZĂ j

Am îndeplinit 
angajamentul

anual de muncă patriotică
de tineri, inclusiv a celor din domeniile culturii și artei, lamaterializarea unor sarcini de muncă patriotică potrivit cu capacitatea lor de realizare. Por- nindu-se, spre exemplu, de la constatarea că totdeauna sursa principală pentru colectarea deșeurilor metalice feroase a constituit-o municipiul Iași (50 la sută din cantitatea totală pe județ în anii trecuți), s-a procedat la o specializare pe coordonatele planului, aceasta devenind în principal sarcina tineretului muncitoresc din municipiu (aproximativ 35 000 tineri grupați în circa 1 400 organizații). Acțiuni cum ' colectării deșeurilor „Săptămîna record în metalelor", lozincile ele s-au desfășurat gram de metal pierdut", „Adevărata destinație a șpanului este oțelăria" etc., folosirea de lăzi speciale în atelierele întreprinderilor metalurgice, „Nicolina", pe șantierele celor două trusturi de construcții, pentru colectarea deșeurilor de Ia șpan la capetele de electrozi etc. au făcut ca ponderea contribuției muni-

400 organiza- sînt „Decada metalice", colectarea sub care „Nici un

agricultură, cu alte organisme județene și locale pentru a cunoaște exact ce lucrări urmează sâ se întreprindă pe ogoarele județului — îndiguiri, desecări, amenajări în incinte pentru irigații, plantații, combaterea eroziunii solului etc. Comunele vizate din luncile Prutului și Șiretului, de pe văile Jijiei și Bahluiului au devenit în programele întocmite ulterior centre de acțiuni ale organizației U.T.C. Au fost deschise șantiere de muncă patriotică ale tinerilor care au atras băieți și fete de pe raza mai multor comune învecinate. Așa se face că principalii indicatori de muncă patriotică în agricultură au cunoscut în unele cazuri depășiri substanțiale (de peste 8 ori, spre exemplu, la guiri).O contribuție avut elevii și studenții, cărora le-a revenit ponderea principală în colectarea deșeurilor de hîrtie, textile, a ambalajelor, la recoltarea fructelor de pădure, a semințelor forestiere, întreținerea culturilor din pepiniere. Repartizarea specializată a sar-

desecări și îndi-deosebită au

cinilor pe categorii de tineri și acțiuni concrete s-a împletit insă strîns cu organizarea a numeroase activități de muncă patriotică la care au participat deopotrivă tinerii din toate categoriile — muncitori, intelectuali, elevi și Așa s-a procedat, de împăduririle în fondul lucrările de primăvară recoltarea fructelor din livezi, întreținerea pășunilor și a altor culturi, la strinsul furajelor din complexele intercooperatiste, la înfrumusețarea localităților..Faptul că la s-a înregistrat . locită a activiștilor U.T.C., că fiecărui tinăr i s-a repartizat o sarcină precisă care îi dădea posibilitatea să se afirme, să se compare cu ceilalți, să se depășească pe sine de la o acțiune la alta, a dus la creșterea răspunderii civice, a sporit caracterul educativ al activității în acest domeniu.Pentru Comitetul județean Iași al U.T.C. perioada rămasă pînă la Congresul al X-lea al U.T.C. poate și trebuie să fie o perioadă de intensificare a eforturilor, de sporire a capacității sale de mobilizare a tuturor tinerilor la noi acțiuni de muncă patriotică. învățînd din proprie experiență, adaptindu-se la caracterul lucrărilor de sezon, alegindu-și noi obiective specifice momentului, strîngerea și depozitarea recoltei, acțiuni în sprijinul producției etc., organizația județeană se va înscrie cu rezultate și mai bogate în faza finală a întrecerii de muncă patriotică dintre organizațiile județene ale U.T.C.Pentru că împrejurările cer acum tuturor tinerilor un plus de voință în muncă și mai multă rîvnă pentru a recupera pretutindeni pagubele cauzate de revărsările apelor, pentru a nu permite încetinirea ritmului de dezvoltare generală a țării, pentru a reintra rapid în normal, întrecerea dintre organizațiile județene ale U.T.C. trebuie să îndemne la noi fapte de muncă, la noi acțiuni demne de calitatea de utecist.
MIRCEA TACCTU

C. S. GALAȚI:

PROFILURI
După mal multe zile șt nopți de grea șl lncrtncenată luptă cu 

apele, de muncă dlrză pentru vindecarea rănilor lăsate de revărsarea 
Arieșulul, Ia Turda viața și-a reluat cursul normal. Toate Întreprin
derile afectate de inundații — „Electroceramica", „Cimentul", „Sticla", 
întreprinderea chimică, cea de materiale de construcții, au reintrat 
In funcțiune și produc la Întreaga capacitate. Flecare din cel peste 
3 000 de tineri din unitățile afectate de inundații a participat, mun
cind eroic, la repararea stricăciunilor, la Înlăturarea nămolului din 
hale, de pe străzi și din case. In faptele celor trei tineri pe care-i 
prezentăm aici se regăsesc toți ceilalți.

A lucrat 60 de ore fără întrerupere
La Combinatul de lianți și materiale re

fractare din Turda, echipele care lucrau la 
evacuarea apei din subsoluri se schimbau din 
12 în 12 ore, dar el, lăcătușul mecanic Karol 
Bojko nu șl-a Îngăduit nici un răgaz, de vi
neri dimineață, pînă duminică după ora U, 
Trebuiau repuse în funcțiune cuptoarele, și 
el, din proprie inițiativă, a anunțat simplu 
că nu va părăsi combinatul pînă cînd nu vă 
vedea din nou fumul Ieșind pe coș. Și s-a 
ținut de cuvint. Participtnd în patru schim
buri consecutive la scoaterea apei și a nămo
lului din halele de pompe care alimentează 
cuptoarele de ciment cu pastă, mal era cel 
mult o zi de muncă încordată pînă la repu
nerea primului cuptor de ciment în funcțiu
ne și a rămas în continuare, a muncit Încă 
un schimb alături de ceilalți. „Era nevoie de 
mine aici, că mă pricep la pompe", ne ex
plică el. Duminică pe la ora 17, ieșea fumul 
pe primul coș ! A mai rămas totuși Încă o 
oră, pentru a se convinge că cuptorul func
ționează fără probleme, că toate pompele de 
alimentare cu pastă merg din plin. Abia pe 
urmă, frînt de oboseală, dar mulțumit, tînă- 
rul mecanic s-a Îndreptat spre poarta În
treprinderii.

în două zile cit în trei săptămîni
La ora 5,30 în incinta Combinatului de 

lianți și materiale refractare apa era de 
peste 1 m. Puhoiul de apă venea amenință
tor, Arieșul își mutase albia pe Șoseaua 
principală. Muncitorii care locuiesc în cartie
rul Oprișani sînt trimiși în grabă acasă pen
tru că, ,,în cîteva ore apa va pătrunde în 
case, salvați ce se mai poate salva“. între ei 
și Petre Rusu, secretarul comitetului U.T.C. 
și-a luat copiii — Adrian de 4 ani. Lucian 
de doi ani și Dona de 10 luni — i-a dus, îm
preună cu soția, într-un bloc vecin, la etajul 
3 și în timp ce puhoiul îi năpustea locuința, 
s-a întors la combinat. Stația de alimentare cu 
energie electrică și posturile de transforma
re, povestește el, fuseseră inundate. Pentru 
producție trebuia înainte de toate să se 
asigure alimentarea combinatului cu energie 
electrică. Ca electrician, aici era cea mai 
mare nevoie de mine“. Era necesară refacerea 
unui traseu de cabluri de peste 1 000 m. 
Muncă pentru care, în condiții normale nor
mele prevăd trei săptămîni. Petre Rusu a 
cerut să lucreze la refacerea acestui traseu. 
A lucrat cu electricienii din echipele condu
se de Vladimir Rațiu și Iosif Arion. Au mun
cit fără întrerupere timp de două zile. 
După care în combinat ardeau iarăși lumi
nile.

țărani, studenți. pildă, la silvic, la în vii, la
și gospodărireafiecare acțiune prezența nemij-

Și-au prelungit practica 

pe care'o efectuează in agricultură 

4 060 ELEVI ÎN JUDEȚUL HARGHITA ; 
12 000 ELEVI Șl STUDENȚI IN JUDEȚUL SU
CEAVA ;
8 000 ELEVI Șl STUDENȚI ÎN JUDEȚUL SATU 
MARE;
6000 ELEVI Șl STUDENȚI IN JUDEȚUL ME
HEDINȚI ;
6600 ELEVI Șl STUDENȚI IN JUDEȚUL 
NEAMJ;
6 000 ELEVI ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA;

• 600 ELEVI IN JUDEȚUL SĂLAJ.

de productivitate
• „FURNALUL TINEREȚII" — așa a fost numit furnalul nr. 4 de 1 700 metri cubi de Ia Combinatul siderurgic Galați. Motivul : tinerii de aici, hotărîți să întimpine cel de-al X-Ie_a Congres al U.T.C. cu noi succese în muncă, au preluat activitatea de exploatare a agregatului. Ei s-au angajat să depășească sarcinile de plan cu 2 la sută, să reducă consumul de cocs cu 2 kg la tona de fontă elaborată, să evite pe cit posibil opririle accidentale și să scurteze timpii de revizie și reparații prin participarea lor la această activitate.

„Furnalul tinereții44 la indici înalți

Insula Mare a Brăilei își consolidează digurile in așteptarea cotelor 
maxime ale Dunării.

Fotografii : GH. CUCU

„Acțiunea Dunărea
PE DUNĂRE, debitul la intrarea în țară era, în dimineața zilei de 16 iulie, de 

12500 mc pe secundă. Ca urmare, nivelul apelor a continuat să crească în sec
torul Baziaș-Oltenița cu 1-17 cm. între Călărași și Tulcea, apele au scăzut cu 
2-5 cm. Nivelul apelor va continua să crească cu 2-17 cm. în sectorul Baziaș- 
Călărași, iar de la Hîrșova în aval se vor înregistra scăderi ușoare. Cotele de 
inundafie sînt depășite cu 19 cm. la Gruia, cu 69 cm. la Calafat, cu 48 cm. la Be
chet, cu 69 cm. la Corabia, cu 35 cm. la Zimnicea, cu 76 cm. la Hîrșova și cu 9 cm. 
la Tulcea.

Culminația viiturii, cu un debit de 12 600-12 700 mc pe secundă, seva produce 
la intrarea în I 
în amonte de I 
lie, debitul ajungind în

țară, peste două zile datorită afluenților care se varsă în Dunăre 
Baziaș. Unda se va propaga pină la Tulcea în intervalul 19-29 iu- 

aval la 13 300 mc pe secundă.

ZIMNICEA: Cresc cotele fluviului
sporesc cotele vigilenței oamenilor

pen- Du-de

Notăm coordonatele locului : 43°37’7” latitudine nordică și 25“23’32” longitudine estică. Zimnicea este astfel cel mai sudic punct al țării. Dar și aici pulsează aceeași inimă puternică a poporului, hotărît să întreprindă totul pentru a diminua efectele calamității, pregătit tru asaltul viiturii de pe nare.Ieri, fluviul atinsese cota646 cm, depășind cu 35 cm limita de inundații. Cotele apei cresc, sporește vigilenta umană. Este o urmărire tacită, in- dîrjită. în care centimetrii nu mai înseamnă unitatea de măsură învățată în școala primară ; el, fiecare centimetru reprezintă astăzi, în realitatea a- cestor locuri, incomensurabila cantitate de efort și dăruire, neîntrerupt mană. șuvoi de energie u-
DIGUL - 
OMULUI

MARELE PRIETEN AL 
- PERMANENT AJU

TAT !Proverbul spune : „Prietenul bun la nevoie se cunoaște". Pentru oamenii din Lunca Dunării digul le-a fost dintotdeauna

prieten. El le apără viata și munca, le ocrotește casele și recoltele. La rindul lui și omul este un prieten de nădejde al digului. Cu atit mai mult acum, în aceste zile, cînd apa se insinuează amenințător, mușcînd nemiloasă din pieptul său.Parcurgem cei 51 km de dig din zona < Zimnicea. proaspăt întîlnit din miile de metri cubi zecile de mii de saci intervenția promptă lor, veniți în ajutorul digului, în zona Năsturel-Gorganu se lucrează la ultimele consolidări. întîlnim aici 60 de elevi — tineri dar și brațe în puterea vîrstei — care se pregătesc în meseria de electromecanici pentru sistemul de irigații Giurgiu- Răzmirești. Munca pe dig le este cea dintîi practică. Tehnicianul Vladimir Hotinceanu, din cadrul sistemului hidroamelio- rativ Zimnicea, o apreciază ca foarte bună. în 4 zile s-a consolidat un kilometru și jumătate pe tronsonul aflat în aval de punctul Fățana și supra- înălțat digul între kilometrul 12 și 16. Tovarășul Luca Vasile, locțiitor al secretarului comitetului orășenesc de partid, pre-

Pămîntul loc în loc, de piatră, vorbesc de a oameni-

zent la Gorganu, de unde basculantele transportă continuu tone de material protector, ne face un calcul a ceea ce înseamnă munca sutelor de oameni antrenați tn această activitate : 8 680 metri liniari de supraînăl- țare ; 5 617 ml consolidare. S-au implantat în treptele digului : 75 350 mc de piatră și pămînt, 40 000 saci, 4 000 fascine, 4 800 trunchiuri de lemn. S-au folosit, de asemenea. 105 kg cuie, 113 kg sîrmă și 1 100 kg oțel. In ajutorul , localnicilor au venit și 200 militari, aparținînd trupelor Ministerului de. Interne. La ora de față se finisează porțiunile suprainălțate, se fac depozite de pămînt pentru a fi la înderrifriă în caz de pericol.
IN SPATELE DIGULUI - GRIJA 
PENTRU FIECARE SPIC DE 

GRÎU 1

CĂLĂRAȘI
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Pretutindeni
pe diguri,

pe ogoare, in 
întreprinderi, 
tinerii sînt o 

prezență activă

Pentru elevi și studenți 
NOTE MARI ÎN CA TALOGUL HĂRNICIEI

Pe tovarășul Paul Manole, prim secretar al Comitetului județean U.T.C., îl întîlnim la 15 km în spatele digului, locul unde activitatea agricolă nu cunoaște pauză. Participă nemijlocit la recoltarea ultimelor hectare a- parținînd consiliului interco- operatist Smîrdioasa. Alături de dînsul, în lan, tinerii Eugen Mu- reșan și Gheorghe Zlate, inginerul șef și respectiv director al S.M.A. Pe combine, cei mai buni mecanizatori ai stațiunii: lori Mircea, Ștefan Rușeanu, Tudor Oprea. Fiecare spic de grîu adunat cu grijă, cu maximă responsabilitate.Peste 15 000 hectare de dig cunosc neodihnacii celor 5 000 de oameni bilizați zilnic la lucrările agricultură. Este demn de subliniat faptul că în întreg județul acționează și 250 de detașamente speciale, alcătuite din peste 25 000 uteciști. La grîu, cu secerile în mînă, prin apa pînă la genunchi. în grădina de legume, la întreținerea culturilor prășitoare, tineretul . teleormă- nean se înscrie ca o prezență activă, prin pilduitoare fapte de muncă.
din

de conserve

La Fabrica

Topoloveni

Proba de foc a luptei cu apele
Electricianul loan Țuțul. de la întreprin

derea chimică din Turda fără să fie chemat, 
s-a 'prezentat pe la ora 1 noaptea în uzină 
și a salvat din calea apelor 20 de contoare 
electrice pe care le-a demontat șl le-a pus 
la adăpost. N-a fost chemat pentru că in 
acele momente s-a apelat în primul rînd 
la oamenii cu vechime, la cei mal buni oa
meni ai întreprinderii. El are doar 19 ani, 
și nici un an vechime ca electrician la sala 
de comandă a secției electroliză. Dînd dova
dă de multă pricepere și îndemînare el a 
acționat rapid, cu siguranța specialistului. Cu 
aceeași pricepere a lucrat in continuare, 
alături de specialiștii uzinei, de cei peste 140 
de muncitori veniți de la întreprinderea de 
produse sodice din Ocna Mureș pentru repu
nerea grabnică în funcțiune a secției electro
liză. Cite 12 și chiar 16 ore pe zi a muncit la 
refacerea rețelelor electrice afectate de 
inundație, la curățarea de nămol a instalați
ilor și remontarea ’
lupta cu apele — o 
tații profesionale.

motoarelor electrice. în 
probă de foc a maturi-

In fiecare Întreprindere din municipiulUi urcare -............ ......... —- Turda, s-a Întocmit un
program detaliat de recuperare a pierderilor de producție pricinuite 
de inundații care se respectă 'ntocmai. Tinerii, oferind zeci șl zeci 
de asemenea exemple, se situează in continuare în prima linie.

IUSTIN MORARU

apărate mun- mo- din

Digul ridicat și consolidat pe o lungime de peste 35 km de-a lungul fluviului a fost înălțat pînă la cota de 8 m. Pe toată lungimea malurilor între punctele Chiciu și Tonea au fost făcute depozite de: materiale necesare în caz de, intervenții. Pe terenurile inundate de apele pătrunse prin infiltrații au fost săpate șanțuri și au fost efectuate drenări pe o suprafață de 200 ha. Și de o parte și de alta a brațului Borcea echipe speciale formate din specialiști, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai forțelor armate supraveghează zi și noapte digul, urmăresc cotele apelor, stabilesc măsurile necesare pentru apărarea terenurilor- cultivate în Balta Ialomiței.Griul a fost recoltat -de pe suprafața de 5 300 ha. Astăzi cele 82 de combine care au lucrat pe lanurile celor cinci unități agricole din municipiul Călărași vor pleca în județele din nordul țării. Pe mai bine de jumătate din suprafața de teren de pe care s-a recoltat griul, s-a însămînțat cea de-a doua cultură. Duminică și luni, pe ogoarele unităților agricole ce aparțin de municipiu, au fost pre- zenți peste 5 000 de tineri. Cotele fluviului fiind în scădere a fost posibil ca o mare parte din forțele concentrate pe diguri să treacă la strîngerea recoltei. S-au strins spicele de grîu, manual, de pe o suprafață de 50 de ha, s-au recoltat peste 200,‘g plante medicinale, s-au efectuat lucrări de întreținerea culturilor. Faptelor de eroism săvîrși- te de tinerii din municipiul Călărași și din împrejurimi pe frontul apelor li s-au adăugat zilnic alte fapte de muncă consemnate în fabrici și uzine. La întreprinderea de confecții Călărași au fost executate peste plan ‘ ■2 700 bluze pentru bărbați și femei. 1000 rochițe1 200 rochii pentru de confecții pentru portante producții au fost obținute și
în săptămîna care a trecut

Cu matricola pe braț 
dar adevărați muncitori

Balta de peste un metru in 
care plutea Fabrica de conserve 
din Topoloveni a dispărut. tn 
locul nămolului care a înghițit 
citeva sute de tone de conserve 
ce nu au mai putut fi salvate, 
in depozite și in halele redate 
producției cresc acum stivele cu 
produse noi, sint aduse pentru 
prelucrare legume proaspete. Cu 
toate că lucrează in condiții nor
male doar de citeva zile, fabrica 
a reușii să-și asigure stocul pen
tru expedierea a 150 tone de 
conserve Uniunii Sovietice, ono- 
rindu-și la timp contractele și să 
pună la dispoziția pieții interne 
alte citeva sute de tone.

— Pentru că o parte din fur
nizorii noștri nu au încă posi
bilitatea să ne livreze materia 
primă de care avem nevoie, am 
luat măsura să recoltăm toate 
legumele din fermele fabricii cu 
atenție, fără pierderi, ne declara

tovarășul director Petre Aleea. 
In acest fel eliberăm și terenul 
pentru reinsămînțarea cu legume 
de toamnă. Cum insă la noi ma
joritatea muncitorilor sint sezo
nieri iar in această perioadă au 
fost reținuți in comunele lor, am 
apelat la sprijinul elevilor și 
mărturisesc că sintem foarte 
mulțumiți de munca lor.

La acest apel au răspuns 
prompt și peste o sută de elevi 
ai comunei dar aprecierile con
ducerii fabricii sint in primul 
rind. la adresa celor 425 de elevi 
de la Grupul școlar C.F.R. și 
Școala profesională M.I.U. din 
Pitești care, impreună cu 30 de 
cadre didactice, lucrează cite 12- 
14 ore pe zi. Pe liniile de fabri
cație sau la recoltat in ferme, 
fiecare dintre ei înscriu seara 
in fișele de normare o muncă in 
valoare de peste 40 lei. Eviden- 
țiindu-i pe Nicolae Baicea, Dă-

nuț Nicola, Petre Zaharia, Ma
rin Vișan, tovarășul Ion Sandu, 
directorul Grupului școlar C.F.R. 
ne spunea că spre realizările lor 
foarte bune tind să ajungă cei 
mai mulți. Un muncitor are nor
mă zilnică la recoltat fasole 
verde — 30 de kilograme iar cei 
pe care îi amintea ajung la 40 
de kilograme. Ei vor mai lucra 
aici încă cel puțin o săptămînă 
după care, in locul lor vor veni 
alții pentru ca^ritmul de recol
tare și al prelucrării să se men
țină la nivelul necesar recuperă
rii restanțelor. Munca lor este cu 
atit mai bine venită cu cit a- 
provizionarea cu legume pentru 
prelucrare din alte zone este 
încă insuficientă iar muncitorii 
sezonieri pe care îi recruta fa
brica au în continuare multe tre
buri în comunele lor afectate de 
inundații.

N. COȘOVEANU

Cînd transmitem aceste rîn- duri cotele Dunării sint in creștere. Locotenent colonel Petre Poenaru de la Statul major al gărzilor patriotice ia. măsuri de suplimentare a celor 200 de luptători aflați în continuă supraveghere pe dig. Se acționează cu calm și dăruire, continuu, neîntrerupt.
L ANDREIȚA 

V. RANGA
V. TANASOFF

din catifea, export, 5 310 bărbați. Im- suplimentare ----------  v. de tinerii de la C.G.H., întreprinderea materialelor de construcții ICFLM. Săptămîna 14—20 iulie va fi o săptămînă de muncă record. Peste 10 000 de tineri, muncitori, elevi și studenți vor participa pe ogoare în timpul liber, la strîngerea legumelor, la întreținerea culturilor, la lucrările ce se efectuează pentru scoaterea apelor pătrunse prin infiltrații în lanuri. Tinerii care lucrează în industrie și-au luat angajamentul, ca în "săptămînă să realizeze o producție suplimentară în de peste 2 milioane lei.
NICOLAE MILITARU

aceastăvaloare
Alte vesti din taberele 

de vacantă• TELEORMAN. Peste 8 000 elevi constituiți în 185 detașamente de muncă și-au stabilit „taberele de vacanță" pe ogoare la seceratul manual al griului, eliberarea terenurilor și întreținerea culturilor prășitoare. „Fiecare zi, un nou succes" — iată cuvîntul lor de ordine. Dimensiunea unei zile o dau rezultatele : 2 500 kg legume recoltate de cele 2 detașamente din Turnu Măgurele, 1 200 kg cartofi recoltați de 47 elevi din Putineiu, 1 000 kg fasole culeasă . de 3 detașamente din Frumoasa, 2 600 kg ardei gras și 2 400 kg roșii strînse de 47 elevi de la Peretu etc. (L. P.).e CLUJ. 8 000 elevi și 1000 studenți au efectuat pînă acum : prășit porumb și sfeclă — 1073 hectare ; recoltat orz și grîu — 1 062 hectare ; cosit fin — 637 hectare ; recoltat in — 133 hectare ; recoltat fructe — 22 hec-

Ttare ; însilozări — 128 tone ; recoltat legume și cartofi — 94 hectare.• PRAHOVA. Un tren special transportă zilnic 2 000 elevi din clasele VII și VIII ale școlilor generale din Ploiești în comuna Dumbrava, la ferma Ză- noaga pentru a strînge spice și elibera terenurile de paie.e COVASNA. 50 elevi de la Școala generală din Baraolt au încărcat în 2 zile 50 vagoane cu apă minerală destinată zonelor afectate de inundații.• BRAȘOV. 20 'de studenți de la Facultatea de mecanică lucrează Ia Homorod pentru re- condiționarea motoarelor distruse de apă.e BUCUREȘTI. 940 elevi și 1 100 studenți au fost ieri pre- zenți pe șantierele construcțiilor de locuințe în cartierele Dorobanți. Colentina II. Bulevardul Ion Șulea și Mihai Bravu.

STAREA VREMIIîn următoarele 24 de ore vremea se va menține în continuare frumoasă în jumătatea de sud-est a țării, unde cerul va fi mai mult senin noaptea și dimineața, iar după-amiaza va deveni variabil, favorabil averselor izolate de. ploaie. In schimb, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei, vremea va avea un caracter mai instabil, manifestat prin înnourări accentuate, averse locale de ploaie și descărcări electrice. Pe alocuri, precipitațiile pot atinge 25 litri pe mp în 24 de ore. Temperatura maximă va oscila într.e 24-34 grade, local mai ridicată în sud- estul țării.La București, vremea va fi călduroasă și frumoasă, temperaturile maxime fiind cuprinse între 31-33 grade.
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• Colectivul de muncă de la instalația de debutox din cadrul Combinatului chimic Făgăraș a realizat in primele 15 zile ale acestei luni o producție suplimentară în valoare de 250 000 lei. De asemenea, tinerii acestei secții s-au angajat ca, pină la sfîrșitul trimestrului, să obțină peste plan 140 tone debutox, produs de mare eficiență în combaterea dăunătorilor. La secția revizie generală grupuri azot, colectivul de muncă, organizat în schimburi prelungite, a scurtat perioada de revizie a instalațiilor cu 10 zile, creind astfel un avans de 2 000 tone îngrășăminte chimice la planul lunar de producție.
• Tinerii de la întreprinderea „Republica" din Capitală, răspunzînd chemării Comitetului U.T.C., depun e- forturi sporite pentru suplimentarea producției. Pină la sfirșitul acestei luni ei vor realiza o cantitate de 500 tone țevi peste prevederile planului lunar. Pină la această dată in contul realizărilor lor suplimentare figurează peste 300 tone țevi de diverse dimensiuni și profile. Printre cei care s-au remarcat în mod deosebit în această acțiune se numără și Ion Petcu, Constantin Dobre, Ion Ceaușu, de la secția Laminoare, precum și Nicolae Ghinea, A- postol Drăgoi. Ion Rădut de la secția Trăgătorie.

CONSTANȚA TODEROIU
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Stringerea recoltei 
întreținerea culturilor 

Semănatul celei 

de a doua culturi

MURE Ritmul TIMIȘ Și fruntașii TELEORMAN Se livrează GORJ De ce țineți
secerișului crește 
de la o zi la alta

dispun încă de rezerve cantități sporite de legume tractoarele pe „butuci44?
Incepind de săptămina aceasta în județul Mureș s-a declanșat din plin bătălia griului. O lucrare in plus pe agenda unităților agricole și una dintre ceie'vfnai importante. Avînd experiența nedorită din zilele i- nundațiilor oamenii știu că a- cum nu e nevoie de multă vorbă. Locuitorii satelor, cu mic, cu mare, însuflețiți de îndemnul și exemplul secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pun mina pe coasă și seceră, pe sapă și furcă, lu- crind acolo unde-i cheamă recolta. La ora vizitei noastre, ora 8, satul Icland pare pustiu. Oamenii impinzesc cîmpul la cosit, strîns și transportat, cu cele 5 atelaje ale brigăzii, a finului, la secerat. Pe o coastă de deal în jur de 80 cooperatori lasă în urma lor șiruri de snopi. Semn că munca a început de dimineață.— Secerăm de la ora 5, ne informează Alexandru Molnar, unul dintre cooperatori. N-am legat snopii din cauza umezelii. După ce se zvîntă îi legăm și-i adunăm în clăi.

IN CIM?, DE LA MIC LA MARE, 
DAR DE CE NU Șl „DOMNI

ȘOARELE" ?90 de cooperatori lucrează la prășit, prașila a patra, 40 seceră manual griul, 60 cosesc și string furaje, 30 transportă furaje, 30 lucrează la combine și transportul griului, 8 la selectat și uscat grîu, 10 la pregătit teren și semănat legume în culturi succesive, începă să ne precizeze inginerul Ernest Kuti de la C.A.P. Dumbrăvioara, repartizarea cooperatorilor la muncă. Tineri și 

virstnici. Andrei Szabo, și Adalbert Marton de 75 și respectiv 70 de ani zoresc în jurul selectorului. Elevii Laszlo și Gheza Nyiles, Zoltan Sandor, Ștefan Gemes tocmai sosiseră cu. un transport de grîu de la combine. In 5 minute autocamionul este descărcat și se îndreaptă din nou spre cîmp. Ora 11. Pe trotuar două domnișoare : Gaftia Szabo și Ana Vale.— Ce faceți ?— Ne plimbăm, vine răspunsul.In fața unei case, la umbră, alte trei fete. Marioara Sălăjan, Elisabeta Fiilop, Erika Kali, e- leve la Liceul economic din Tg. Mureș primele, absolventă a clasei a VIII-a, a treia. Ele nu se plimbă. Stau pur și simplu și privesc forfota acestei călduroase zile de vară»La 19 ani Marta Portik avînd o ocupație despre care n-a putut să ne spună prea multe, a- cum cind locul cel mai potrivit pentru ea ar fi in mijlocul cooperatorilor, iși face proba pentru o rochiță la croitoreasă.— Părinții unde sint ?Toți la cîmp. Numai ele stau și păzesc trotuarul.Am relevat exemplele de mai sus. Ele nu sint singulare. Deși numărul tinerilor mureșeni care participă în aceste zile la campania agricolă este mare, mai sint unii care nu-și găsesc sau nu vor să-și găsească locul. N-am putea spune că nu ar avea de la cine învăța și că n-ar avea ce face.Nu văd oare cit sint de ridicole în ținută de promenadă printre oameni transpirați, prăfuiți.
MIRCEA BORDA

Se lucrează chibzuit, spornic dar mai sint și amănuntele. Ordinea de priorități la C.A.P. Chizătău — în 1974 „Ordinul Muncii" cl. I pentru producția de porumb — este aceeași ca pretutindeni la ora actuală în agricultură : stringerea recoltei. Spiritul gospodăresc te întimpină de cum intri în incinta sediului. Toate lucrurile la locul lor, curățenie exemplară, toți oamenii la cîmp. „Suprafețele cultivate de noi nu sint atît de mari, ne spune inginerul șef Petru Maghiar, pe care 1-yăm găsit in cimp după ce am străbătut 3 km cu bicicleta, dar de pe atîta cit e, ne străduim să recoltăm cit mai mult. întreaga suprafață de porumb este erbicidată, iar dacă nu erau ploile de la începutul lui iulie și griul era la fel de frumos".Am transcris o parte din opiniile inginerului șef pentru a reflecta cit mai bine binefacerile aceluiași spirit gospodăresc : folosirea judicioasă a fiecărei clipe prielnice, a fiecărui om. și profundul interes acordat mecanizării. Despre o prioritate la recoltatul griului se vorbește doar in virtutea tradiției. în fapt important este totul. S-au însilozat 1 900 tone lucernă și trifoi, s-au pus la adăpost 60 tone fin putindu-se vorbi încă de pe acum despre o depășire a necesarului de furaje.Probleme sint cu asistența tehnică la combine, unde datorită unor orgolii suferă recolta în primul rînd. Din mașina de fabrică echipată pentru asistența tehnică au fost scoase aparatul de sudură, menghina, sculele, pentru a fi transformată într-o mașină pentru... asistența verbală a celor doi ingineri ai stațiunii care circulă de la o secție la alta. Din această pricină, o combină din cele două cu totul, are mereu cite ceva, suferă. Președintele 

C.A.P.-ului, tovarășul Constantin Hațeg, spune că ar fi vorba de o răzbunare a directorului Radu Prejbeanu, fiindcă, în urma unui conflict de anul trecut între C.A.P. și S.M.A., trebuie să plătească o despăgubire pentru 120 tone de grîu dus pe apa șîmbe- tei. Așa stînd lucrurile, n-ar fi mai firesc să se pună capăt discordiei de pe urrria căreia profituri se înregistrează doar la capitolul... pierderi ?Cu aceleași mijloace de locomoție, bicicleta, însoțiți de primar. tovarășul Vasile Radu, străbatem o parte din hotarul comunei Belinț. Bilanțul estimat al rezultatelor zilei este confirmat de prezența oamenilor in cimp. După cele două prașile, porumbul de pe cele 572 ha. (exceptîndu-le pe cele calamitate) crește viguros. Cadrele didactice, alături de cîți- va cooperatori, execută prima prașilă a porumbului din cultura dublă. Peste cele 900 tone siloz din cele 1 200 planificate se așează în fiecare zi alte sute de tone, in timp ce alături șirele de fin prind, cu fiecare oră, noi contururi. Brațe de muncă ar mai trebui totuși. Citeva hectare de ardei cer să fie cit mai grabnic prășite dar sint lăsate pentru mai tirziu în favoarea altor urgențe. Și nu că nu ar fi forță de muncă ; iată, de pildă, intr-un singur loc, pe malul apei am găsit 6 flăcăi tocmai buni de muncă : se scăldau și făceau plajă și din cind în cind iși mai ajutau părinții. Astfel, Ștefan Wozarek, student anul I la matematică, loan Iosifon și loan Cărăbaș, elevi la Școala profesională „Electromotor" Timișoara, muncesc pe apucate. întocmai organizației comunale U.T.C. pe care, de pe la începutul primăverii nu a mai întrebat-o nimeni ce face.
ION DANCEA

Legumicultorii teleormăneni într-o amplă mobilizare de forțe au fost prezenți în aceste zile la datorie, recoltind zeci de tone de legume — varză, ardei, tomate, castraveți și cartofi, De asemenea s-a trecut de urgență la evacuarea apei din grădini și plantarea suprafețelor calamitate cu legume de toamnă. Acțiunea — care s-a realizat pină acum pe 500 de hectare continuă. în același timp se plantează legume în culturi succesive pe suprafața de 3 900 ha. Tovarășul ing. Stan Oancea, directorul întreprinderii județene pentru producerea și valorificarea legumelor și fructelor, a- preciază, însă că la posibilitățile județului ritmul de lucru este scăzut. în unele unități cooperative cum sint cele din : Plopii- Slăvitești, Licurici sint și a- cum suprafețe de tomate de vară și toamnă imburuienate, iar la recoltarea legumelor ritmul este destul de lent. Credem că nu forța de muncă este cauza principală a stării de lucruri de aici, ci slaba organizare în aceste cooperative agricole. Și încă un argument al slabei organizări : se știe că la fabricile de conserve se trimit numai produse de bună calitate, sortate, bine ambalate. Or. cooperativele agricole din Urluiu, Saiele, Lăceni, Beiu trimit legume doar în cantitatea cerută, nu și de calitate. ,Există însă unități, care, prin- tr-o mai bună organizare a muncii, printr-o participare masivă a cooperatorilor tineri și virstnici, a elevilor, execută toate lucrările din grădini. La C.A.P. Frumoasa de exemplu, în locul celor 10 hectare cu cartofi inundate au fost semănate 5 hectare cu fasole, 3 hectare cu 

castraveciori și 2 hectare cu dovlecei. Roșiile sint culese cu migală de echipele de cooperatori conduse de Oprea Cîinaru, An- ghel Pa.noci, Floarea Tonca, Lena Damian, precum și de cei 80 de elevi ai școlii generale din localitate în frunte cu profesorii Ion Nistor, Sandu Andrei și Marin Danciu. Sintem la Centrul de legume și fructe Zimnicea, depozitul Smîrdioasa, urmărim conform graficului livrările cooperativei agricole din Frumoasa în ziua de 15 iulie. Au fost primite 9 tone roșii, cu o tonă peste prevederi, 3,1 tone ardei gras, 1,1 tone mai mult. La fel se prezintă situația la vinete șl varză timpurie. în situații asemănătoare se află și cooperativele agricole din Smîrdioasa, Cervenia și Izvoarele. Șeful depozitului, tovarășul Ion Codrici, cit și președinta comisiei de recepție Elena Mircea, ne informează că legumele primite sint de bună calitate și sint pe loc trimise spre județele Harghita, Covasna, Prahova și municipiul București. La aceste unități am întîlnit oameni și la întreținerea culturilor cit și la executarea canalelor de irigații pentru culturile succesive de varză, ardei, gogoșari și castraveți. Deci iată că acolo unde există preocupare se obțin rezultate din. cele mai bune. Ritmul însă șa - impune a fi intensificat. Aceasta... cu atît mai mult cu cit la nivel de județ mai sint de recoltat diferite soiuri de legume de pe suprafața de peste 7000 de hectare, de semănat culturi succesive pe 1900 de hectare, iar alte 1 500 hectare trebuie reînsă- mînțate datorită faptului că au fost inundate.
OVIDIU MARIAN

într-o singură zi se recoltează în județul Gorj aproape 2 000 hectare din care 790 manual. Participă peste 11 000 cooperatori, muncitori, elevi. Au terminat pină acum această lucrare 8 cooperative agricole pe ansamblul județului procentul de recoltare al griului depășind 62 la sută. Dar griul nu este singura preocupare, pentru că tot într-o zi aici se prășesc culturi pe 1 000 hectare, se cosesc 350 hectare trifoliene și 552 hectare finețe. Cifrele statistice consemnează un număr de peste 37 000 parti- cipanți din care peste 4 000 elevi și 2 736 oameni ai muncii din întreprinderile industriale. Suprafața însămînțată — 51 hectare, din care 43 cu porumb și 8 cu legume. Sint valori indicate în catalogul „operativa la zi" — pentru 15 iulie 1975.Deci aici, în Gorj, fiecare cîș- tig de piine în aceste pămînturi, grele, argiloase înseamnă muncă mai îndirjită, mai mare ca in cîmpia Bărăganului.. Secerile și coasele au mai rămas în obișnuință pentru că „Gloriile" nu se pot desfășura în voie pe tarlalele scurte de 10—12 hectare. Și în general, jumătate din suprafețele cultivate cu grîu în unitățile agricole sint strînse cu secerile și coasele.Gheorghe Ciurea, lucrător al Exploatării miniere, ne vorbește din vîrful unui car plin cu fin... ..Cum ies din șut trec aici in sat la coasă". Furajele sint bune dar mai sint multe de adus din cîmp. La C.A.P. Moi peste 150 elevi au adunat fin, lucernă și trifoi. Aflăm acest lucru de la șeful depozitului de furaje Gheorghe Gîrjabu, care ne mai spune că din 450 tone plan a- proape 300 sint gata din primele două coase. „Acum e momentul pentru că după ploaie, lucerna 

a crescut bine", ne spune Gheorghe Girjabu. Depozitul de furaje este în spatele sediului C.A.P. La ora sosirii noastre tovarășa Angela Bivoiu, președinta unității, era în cîmp. Mai spre stingă, în spatele unui grajd „hiberna" un tractor cu remorcă. „Bun de lucru, dar nu are tractorist", ne spune Vasile Vă- caru, mecanizator care venise cu semănătoarea în curtea C.A.P. să o alimenteze cu... semințe de porumb. „Pină vine a- telajul cu sacii eu vreau să trag 2—3 brazde". „Și dacă nu vine, te întorci cu tractorul iar la sediu după semințe ?“ Este greu de răspuns la o asemenea întrebare. Apare și tovarășa președintă. Cum stați cu griul ? .„Din 95 hectare au mai rămas 45 care le vor recolta mecanizatorii, dar cu toate că avem 4 combine C-3, în permanență 2 stau defecte, plus presa de balotat care nu merge".Spre mijlocul zilei poposim laS.M.A. Bîlteni în raza căruia se află și cooperativa agricolă Moi. Inginerul Gheorghe Sprînce- natu, directorul unității, după ce ne prezintă cele 780 hectare recoltate din 1 438 cu grîu (înțe- legînd că mai este de lucru încă o săptămînă bună în condițiile vitezei actuale de înaintare, 70—80 hectare zilnic) și numai 48 hectare din 595 (adică 0,5 la sută !) semănate cu a doua cultură, ne confirmă că de fapt la nivel S.M.A. 12 tractoare stau din diferite motive și 3 din cele 6 prese de balotat. Și chiar dacă am aminti că aici, în Gorj, tractoarele lucrează mai greu, totuși este inadmisibil ca 10 la sută din forța mecanică, fie și numai dintr-o unitate S.M.A., să stea „pe butuci".
ȘTEFAN DORGOȘAN

I. M. A. I. A. Roșiorii de Vede

SĂPTĂMÎNAL, FIECARE MUNCITOR 

ÎN DOUĂ SCHIMBURI PRELUNGITE

Răspunsul înaltei conștiințe patriotice, al responsabilității muncitorești
Colectivul întreprinderii mecanice pentru agricultură și industria alimentară din Roșiorii de Vede și-a suplimentat angajamentul cu 2 milioane lei la producția globală și 2 milioane lei la producția marfă. Pină la fineje anului aici se vor economi®, în total, 100 tone metal, 400 MgWh energie electrică și 391 tone combustibil convențional. Sint angajamente mobilizatoare pentru cei peste 300 de uteciști cit numără organizația U.T.C. De altfel, peste 70 la Sută din angajați sint tineri. Discut cu Teodor Tudor, secretarul comitetului U.T.C. despre acțiunile inițiate pentru mobilizarea tinerilor la realizarea angajamentelor, la depășirea greutăților pricinuite de calamitățile naturale unor întreprinderi din țară. Fiecare —’ îmi spune interlocutorul — este chemat să pună umărul, să se întreacă cu sine. Tinerii care au instituit ziua de joi „Ziua recordurilor" au hotă- rît să lucreze de două ori pe săptămina in schimburi prelungite cu cite două ore pentru a realiza un volum mai mare de piese de schimb. La pro-

Era dimineață, devreme, și mașina lingă care ne oprisem, acolo, lingă reperul înalt al „Laminorului" nu aducea muncitorii la fabrică ci îi lua. O sută douăzeci de muncitori, majoritatea tineri. Pe chipurile lor asprite de contactul permanent cu metalul se descifra a alt fel de lumină, o alt fel de așteptare a muncii pe care n-o întîlnești de- cît la țărani. Așa și era. Pentru o săptămînă, metalurgiștii aceștia, detașament de șoc al clasei muncitoare brăilene redeveneau ce fuseseră părinții și bunicii lor care-i ridicaseră spre lumina orașului de la Dunăre ■— țărani. „Pentru noi, să ajutăm la strîn- sul recoltei in zilele acestea grele este o datorie muncitorească pe care trebuie s-o îndeplinim, pentru țară, pentru pămin- tul pe care ne-am născut". Vorbise un băiat subțirel, deosebit de tinăr, Tudor Belciugan. Are douăzeci și șase de ani dar pare mai puțin, este unul din mulții fruntași ai „Laminorului". „Mergem deocamdată în comuna Tudor Vladimirescu, vom sta o săptămînă, dacă e nevoie de noi și în altă parte, mergem unde este nevoie. Acolo, pe frontul recoltei vom căuta să demonstrăm că laminoriștii nu se fac niciodată de rîs“. Tudor Belciugan — biografie simplă, lăcătuș de întreținere. Școli, meserii asimilate — sudor, electrocarist, comportament exemplar în pro

punerea rețu, au liere mobile de reparații gata să răspundă solicitărilor C.A.P.
LIDIA POPESCU

tinărului Victor Lătă- fost organizate 3 ate-

Trei tineri de

ducție, conștiință politică de tî- năr comunist. „Dar dumneata cum te simți, aflu că ești din Surdila Greci, comună atît de greu atinsă de ape, brăilean sau țăran ?“ — Tînărul m-a privit lung, o clipă, cind i-am pomenit de comuna natală pustiită de puhoaie, privirea a căpătat reflexe dure, o asprime neaștep

zi și noapte — la locul de muncă. Pentru că s-a muncit zi și noapte la digul de apărare al orașului ridicat in marginea Dunării amenințătoare. Pentru că, iată, se muncește pe cimp, la strinsul recoltei. Eu produc, eu controlez, eu răspund, o lozincă ce numește un certificat de calitate — in primul rind de caii- 
0 FAMILIE Ol BĂRBAJI ADEVABAJI

tată. Apoi mi-a spus simplu: „Sint muncitor".Sint muncitor — poate spune oricare dintre cei care se duceau să ducă pe cîmp mesajul de solidaritate al orașului, — într-o întreprindere care a raportat cu mindrie îndeplinirea cincinalului cu opt luni și șapte zile mai devreme. Sint muncitor cu inaltă conștiință partinică, ar putea adăuga oricare din laminoriștii care, în clipe grele pentru patria noastră au suplimentat angajamentul anual de la opt milioane optsute de mii de lei cu încă cinci milioane. Zile de efort, zile de eroism simplu, zile cînd acea lozincă pornită aici, de la tineri „Eu produc, eu controlez, eu răspund" — capătă sensuri multiple. Pentru că s-a muncit

RECUPERARE
SIDERURGIȘTII HUNEDORENI
STABILESC NOI RECORDURI

Laminorul" Brăila, trei din eroii reportajului nostru.

tate morală : un plus de 5 453 tone de laminate — o sută de metri de dig ; un plus de șaptezeci și cinci de tone de cuie — o săptămînă la strinsul recoltei.„Nu poate fi vorba de oboseală la virsta asta. Nu poate fi vorba de oboseală la nici unul din ceasurile țării, dar in ceasurile de cumpănă, cu atit mai mult", — ne spune Ilie Gheor- ghiță, lăcătuș, strungar, secretar de U.T.C. pe întreprindere. „Niciodată nu m-am simțit atît de responsabil față de mine — ca atunci cind a trebuit să dau seama în fața colectivului. Echipa mea este o echipă de muncitori care nu cunosc oboseala. Fabrica mea este o fabrică cu oameni care nu cunosc oboseala. 

Poate că ceasul acesta greu ne-a făcut să înțelegem mai bine asta, sensul acestei solidarități, sensul acestei conștiințe colective. Sensul acestei responsabilități. Avem șase sute de uteciști in toată întreprinderea. Șase sute de prieteni. Nu se poate oricine face Iaminorist. Nu se poate face oricine metalurgist.
u

Cine vine aici, dacă rămîne, ră- mine pe viață. Pornim la un drum care va insemna însăși viața noastră. De la primii pași in meserie pină la pensie. A- ceasta, in termeni seci se cheamă lipsa fluctuației cadrelor. A- ceasta, în termeni de suflet înseamnă formarea unei mari familii muncitorești. O familie exigentă, o familie cu principii inalte. o familie de bărbați a- devărați. Oprea Costică are nouăsprezece ani. Avem maiștri în prag de pensie. Oprea Costică și Flutur Toader, și Mușat Ionel și eu și Giol Gheorghe și Hristu Maeovei și Costea Grigore — știm ce sintem : schimbul de azi, care pregătește schimbul de miine".— Costică Oprea — ai nouă-

n-ai fi fost vrut să fii 7

abstract, un traduce în In atitu-

sprezece ani, dacă Iaminorist, ce ai fi— Laminorist.— Costică Gheorghe, ai nouăsprezece ani, ce înseamnă anii tinereții pentru dumneata ?— Ambiție. Să vrei să birui și să poți. De cite ori sporim un angajament, am sentimentul că apăs pe pedala vîrstei. Așa trebuie, așa vom face. Cunosc sensul cuvîntului „trebuie".Poate de aici trebuie înteput. Nu un „trebuie" „trebuie" care se fapte. In cifre, dini morale și atitudini de muncă. Un „trebuie" care înseamnă aici 380 tone în plus la micro- laminoare. Un „trebuie" care înseamnă 41 tone de lanț în plus. Un „trebuie" care știe ce semnifică aceste cifre. Ce reprezintă ele pentru țara lovită în sîngele ei curat de mîlul apelor. O necesitate deliberată și aleasă ca propriu, destin. Tinerii aceștia nu cunosc oboseala, tinerii aceștia pentru care colectivitatea muncitorească înseamnă familie muncitorească — tinerii aceștia ale căror lozinci pentru al X-lea Congres al U.T.C, sint un raport de fapte, învață demnitatea u- mană și conștiința ei din clipa cînd sensul cuvîntului „trebuie" le devine limpede ca o limbă maternă.
SMARANDA JELESCU

Chemarea secretarului gerieral ai partidului, prețioasele sale indicații date cu prilejul recentei sale vizite in județul Hunedoara i-au mobilizat puternic pe si- derurgiști în acțiunea de creștere și diversificare a producției, de realizare a unor sortimente de oțeluri cu caracteristici fizico • mecanice superioare, care să le facă tot mai competitive pe piața mondială. Deși o parte din efectivul Combinatului de pe Cerna participă zilnic la lichidarea urmărilor inundației și stringerii recoltei în unitățile agricole a- fectate, elaborarea metalului a atins un ritm superior celui din lunile precedente. în primele 13 zile ale acestei luni, toate cele șapte uzine ale combinatului și-au depășit sarcinile de plan, dînd suplimentar aproape 10 000 tone aglomerat feros, 2 000 tone fontă, 3 500 tone oțel și importanțe cantități de laminate. La obținerea acestor succese o contribuție deosebită echipele de oțelari uteciștii Gheorghe nel Rusu, Dumitru nel Cocan,. Teodor care, organizindu-și judicios activitatea, folosind cu randament
și-au adus-o conduse do Bărbuș, Cor- Bilavu, Cor- Neda și alții

La Combinatul de lianți Cîmpulung Muscel

ZILNIC 500 TONE
CIMENT PESTE PLAN„Dacă aș fi fost întrebat a- tunci, cînd năvăliseră apele peste noi, cit timp va dura repunerea în funcțiune a combinatului, nu aș fi îndrăznit să dau un termen mai mic de douăsăp- tămîni. Distrugerile mari provocate la concasoarele din carieră, ca să nu mai amintesc de cele de la morile de ciment, erau greu de remediat". Și totuși, Combinatul pentru lianți din Cîmpulung a început să producă după numai 36 de ore. Cum? „Printr-un efort de neimaginat. continuă tovarășul Gheorghe Dobre, directorul combinatului. Unii au muncit fără întrerupere 36 de ore. Să-i numesc ar trebui să reproduc prac- 

maxim agregatele și instalațiile, au reușit să reducă durata de e- laborare a fiecărei șarje, să sporească greutatea acestora. A- proape jumătate din producția obținută o prezintă oțelul aliat și înalt aliat, solicitat într-o măsură tot mai mare de către industria constructoare de mașini. La inițiativa comitetului U.T.C. pe întreprindere, la uzina cocso- chimică, furnale-aglomerări, prelucrări mecanice și reparații siderurgice au fost organizate ziic de producție record in care tinerii au pregătit suplimentar 209 tone de minereu, au livrat fui- nalelor alte 200 tone de aglomerat feros și au confecționat peste 1 000 kg piese forjate. Tot ei au reparat prin muncă patriotică o macara portal și un ciur la aglomeratorul nr. 2, au amenajat depozitul de piese la forjă, au izolat platforma unui turn de răcire cu o capacitate de 4 000 m.c. la secția aer-gaz, au participat la montarea turbo- generatorului de Ia centrala termoelectrică nr. 3 și au inzidit cu cărămidă recuperată o oală de turnare de 230 tone la OSM 2. Prin aceste remarcabile fapte de muncă puternicul detașament 

tic aproape întregul stat de funcțiuni al combinatului".Acum combinatul lucrează la întreaga lui capacitate. Pentru a recupera pină la sfîrșitul lunii pierderile înregistrate în timpul întreruperii se urgentează devansarea termenelor pentru e- fectuarea reviziilor periodice. Cuptorul nr. 2 a și început să Froducă cu 3 zile mai devreme, n acest fel de la Cîmpulung se expediază în 24 de ore spre nevoile curente, pentru refacere și pentru export cu 500 tone de ciment mai mult decît sarcina zilnică de plan.
N, COȘOVEANU

al siderurgiștilor hunedoreni, care numără aproape 4 OSIO de uteciști, racordat cu Întregul său potențial constructiv Ia eforturile generale ale națiunii, participă ferm și hotărit cu un înalt spirit civic și patriotic la diminuarea daunelor produse de calamități.
AL. BALGRĂDEAN

ANGELA CHIȚU

I
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CULTURĂ

AUTENTIC Șl CONVENTIONAL Din brațe am făcut înaltă roată, 
Mai demn ni-i simțămîntul ce ne leagă, 
Au fost și au trecut urgii și zloată, 
Dar țara a rămas prin noi întreagă.

de GEORGE CHIRILĂ

ț
î

IN PROZA TINERILOR
Nu pradă apei și nu destrămării 
Ni-i țărmul, ci străluminat de-o rază, 
Cel ce se află drept la cirma țării 
Stă între noi și ne îmbărbătează.

Lectura publicațiilor literare denotă în ultimul timp 'un in
teres sporit pentru creația tinerilor scriitori. Fenomenul este 
consecința firească a afirmării unei pleiade largi de tineri 
poeți, prozatori, reporteri, dramaturgi, care au adus în cîmpul 
literaturii o infuzie de vitalitate, o notă proaspătă în aborda
rea realităților noastre, în transfigurarea lor artistică. Promo
varea tineretului, punerea în valoare în toate domeniile de ac
tivitate, deci și în cel al literaturii și artei, a îndrăznelii și' e- 
nergiei sale creatoare constituie dealtfel o caracteristică ge
nerală a politicii partidului nostru. Așa cum sublinia secretarul 
general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, „una 
din cele mai importante obligații morale ale societății noastre, 
ale generației de azi este de a forma schimbul de miine al 
culturii românești".

Privirea nouă, neînfeudatâ clișeelor, relația directă cu viața, 
preocuparea pentru social sînt cîteva din trăsăturile distinctive 
ale aportului literar al noilor generații. Se poate constata însă

și o anumită indecizie, datorată parte inexperienței, parte unei 
insuficiente clarificări teoretice. Corolarul acesteia este apa
riția (în proză mai ales) a unor scrieri convenționale, fără ori
ginalitate hotărîtă, schimbarea deasă a manierelor, cantona
rea în „exerciții de stil", ce marchează în fond negăsirea mo
dalității expresive apte să comunice integral un talent. Auten
ticul și convenționalul sint categorii estetice a căror exactă în
țelegere de către tinerii autori se impune cu necesitate. Din 
dorința de a contribui la discutarea, pe multiple planuri a 
acestor probleme, Scînteia tineretului inaugurează astăzi o 
dezbatere la care sint invitați să participe poeți, prozatori, 
dramaturgi, reporteri, critici din toate generațiile. In acest 
număr inserăm opiniile criticilor Alex. Ștefănescu ți Laurentiu 
Ulici.

O anchetă realizată de 
IOAN ADAM

'1

Nesomnul lui - fiind de-o ființă 
Cu-acest popor trecut prin vîivătăi, 
Un singur om - o sinr"-~ —:-‘- 
O, țara mea, ce bravi sint fiii

1

gură voință, 
ri sint fiii tăi !

Să suie griul logodit în pîine 
Ca păsări albe pe cadranul zării,_ 
Noi n-am lăsat nimic de azi pe miine 
îndemn ne este - întîiul om al țării.

Cindștii cepoate un „Bueegi“
FILE DIN JURNALUL DE BORD AL UNUI TÎNĂR MECANIC

Spontaneitatea actului 
de creație - o garanție 

a calității sau o
prejudecata păgubitoare?

Există tendința de a pune în legătură autenticitatea cu pierderea caracterului „spontan" al actului de creație. Deși nimeni nu-și mai face astăzi un program din regretarea artei-tril — într-o literatură emancipată, ca a noasti-ă, o asemenea atitudine s-ar acoperi repede de ridicol — asocierea sinonimică, în limbajul critic curent, a unor calificative ca „elaborat", „cerebral". „artificios" trădează o insuficient reprimată nostalgie rousseauistă și are drept urmare, printre altele. întreținerea unei confuzii în rindul tinerilor prozatori : unii, fără vocația construcției epice, se simt încurajați să scrie și Să publice cărți „remarcabile" caritate", riență de alții, cu modernă, mentariile în care descoperă, ca un „mais oii sont Ies- neigeș d'ăntan". eterna obiecție că scrierilor lor le lipsește naturalețea, încep să-și prefacă vocea și să și-o artificializeze cu adevărat.în urmă cu mai bine de treizeci de ani, G. Călinescu dădea acestei prejudecăți o lovitură de grație, modificînd spectaculos poziția balanței în care, printr-o coincidentă onomastică, fuseseră „cîntărlte" operele a doi scriitori diferiți ca structură : prozei premeditate a lui Camil Petrescu i se evidenția autenticitatea și. concomitent, dezinvoltul Cezar Petrescu era considerat, spre stupefacția numeroșilor săi admiratori, autorul unor povestiri și romane frivole, artificiale. Lecția, desigur, n-a fost uitată, dar în cri- • tica aplicată, de zi cu zi, vechile inerții cîștigă teren. Altfel nu s-ar putea explica de ce fanteziei realiste a unor parabola de genul celor din Castelul Vrăjitoarelor de Maria-Luiza Cris- tescu i se preferă în mod evident realismul fantezist al confesiunilor publicate, de Doru Davidovici Caii de la Voroneț.Prin spontaneitate junge la o literatură

să prin „sin- ..prospețime", „expe- viață" etc., în timp ce o concepție estetică dar exasperați de co-

de pildă, stlb titlulnu se a- u__ _ ____________________  autentică,cel puțin din două motive. în primul rînd, cine se exprimă spontan recurge involuntar la procedee consacrate, asemenea crainicului sportiv care, pentru a relata prompt meci, țipe.mare vadă seamnă a păstra cu grijă volatila esență a copilăriei, ci a construi un stil, eliberat de orice mimetism infantil. Nu întîm- plător, în candidele debuturi influentele sint mai ușor de identificat decît în lucidele scrieri de maturitate. în al doilea rînd, admițînd prin absurd că un tînăr prozator n-ar avea sau ar face complet abstracție de cultură. observațiile sale impresioniste n-ar fi cu nimic mai ade-

folosește Dealtfel, prozator că a fi
fazele unui expresii stereo- evoluția oricărui constituie o do- original nu in

vărate. Adevărul nu este „revelat", ci se „inventează", nu se culege din crengile unui copac miraculos, ci zind uneori, vere, trupul cărei Ane.Agravarea înseamnă, < _. .tare de natură, dar totodată, o apropiere de natura umană. Doar pe această cale, a lucidității, reprezentanții noilor generații de prozatori pot cuceri o viziune umanistă asupra lumii, acea viziune care străbate ca un fir roșu concepția partidului nostru despre omul societății socialiste multilateral dezvoltate.Se afirmă, uneori, sau se subînțelege că prin conștientizarea actului de creație se ivește riscul căderii în narcisism, in tehnicism excesiv, în calofilie. Ca oripe primejdie, insă, și aceasta . realizează un fel de selecție naturală : supraviețuiesc estetic doar cei cu adevărat înzestrați care. înțelegind condiția artei, înțeleg implicit că o operă de valoare nu se poate naște decit din asumarea realității ; cel mai convingător argument neteoretic in acest sens îl constituie, de altfel, simpla transcriere a unor nume ca Bujor Nedelcovici, Augustin Buzura, Platon Pardău, Vasile Sălăjan ș.a.Cu alte cuvinte, cultura nu numai că nu falsifică actul de cunoaștere a realității, dar îl transformă într-un imperativ și îl orientează în direcții fundamentale. Cine a descoperit de curind farmecul bibliotecii face operă de ficțiune și cultivă exotismul, pitorescul, sentimentalismul. Cine s-a familiarizat însă pe deplin cu literatura scrie despre sine și despre oamenii din jur, despre lumea pe care o cunoaște direct. Evoluția unui foarte tinăr și talentat prozator, Gabriel Gafița, este ilustrativă în acest sens. Cartea sa de debut, Moartea măștilor, conținea povestiri fantastice, construite pe cite o idee paradoxală și se caracteriza prin inventivitate, rafinament, dar și printr-un a- numit aer livresc, specific începutului. De curind. același prozator a publicat însă un bun roman de actualitate. Lumină pentru cei singuri, care, în biografia sa. marchează momentul deschiderii unei ferestre mai largi spre lume. Este evident că mutația s-a produs printr-o sedimentare a culturii, prin înțelegerea realist.A crede zei de azi de miine _ . . _____culturii, a problemelor estetice, este similar cu a crede că Tarzan este mai adevărat decit Einstein. Parafrazind cunoscuta deviză a lui Camil Petrescu se poate, dimpotrivă, afirma : cită conștiință estetică, atita autenticitate.
ALEX. ȘTEFANESCU

se edifică, inchi- în Zidurile lui se- fragil al cine Știeconștiinței estetice desigur, o îndepăr- înseamnă.

spiritului ei profundcă autenticitatea pro- și, mai ales, a celei presupune ignorarea

CAPACITATEA DE A GĂSI
SEMNIFICAȚII ADÎNCI

1 
A

r

CONFERĂ LITERATURII
ADEVĂRATA AUTENTICITATECită viață atîta literatură, desigur, numai că formula aceasta e departe de a se confunda cu autenticul, tot așa cum puținătatea vieții într-o operă nu se confundă ................diționat Problema nu e a cantității de existență, ci a semnificațiilor, pe care scriitorul le găsește in parcurgerea artistică a unui fragment, mai mult sau mai puțin aglomerat, de existență, cu alte cuvinte a calității acesteia. Autenticul ar fi. așadar, relevarea in opera literară a sensurilor latente din realitatea (afectivă, spirituală, social- materială etc) investigată, iar convenționalul gradarea lor.Evidența ne sa experienței plexe, prozatorul tinăr, in mai mare măsură decit cel matur, caută în imaginație o compensare pentru deficitul de memorie, de unde și o mai mare dificultate pentru el în a obține literar autenticul și implicit o mai mare șansă pentru convențional. Dacă scriitorul cu experiență existențială imaginează bunăoară o realitate romanescă în baza realității fenomenale, concrete, trăite, scriitorul tînăr imaginează îndeobște în baza unei realități ea însăși imaginate. O bună intuiție conduce uneori la evitarea convenționalului chiar atunci cind experiența scriitorului e minimă. Astfel, un tînăr prozator. Eugen Uricaru, reușește în Despre purpură să imagineze ’ un spațiu uman de autentică respirație, in care natura reală, semnificativă. a faptelor și trăirilor personajelor e intuită cu finețe, deși materia epică nu tine sau ține prea puțin de mimesis. Privind la întocmirea lăuntrică a lumii imaginate, scriitorul pune in lumină acele date care au calitatea de a defini dinamic și. mai ales, de a-i asigura o corespondență de semnificații cu așa-zicînd realitatea vie.Nu același lucru se poate spune despre cartea unui alt tînăr prozator, Doru Davidovici, care în Caii de ia Voroneț. în ciuda faptului că descrie o realitate aproape memorialistică, aparținînd experienței personale — premisă absolut necesară, pozitivă ca atare — rămîne totuși la suprafața lucrurilor, negăsindu-le semnificația mai adincă. motiv pentru care ceea ce domină în multe pagini este convenționalul zat, nu în desfășurarea rioară a evenimentelor poate să fie autentică, exactă în sensul realist, implicațiile lor la nivelul rii. al problematicii, al conținutului comunicării epice.în afara acestor două situa-

invariabil și necon- cu convenționalul.

absența sau de-spune că, in lip- personale coni

difu- exte- care adică ci in trăi-

ții oarecum limpezi, există și o alta, mai greu definibilă, fiindcă înlăuntrul ei se întîlnesc direcții contradictorii care, in loc să se excludă reciproc, intră într-un fel de coaliție ce produce iluzia autenticului pe baza unei scheme convenționale. Paradoxul se explică, într-un asemenea caz, prin ezitarea scriitorului între transcrierea simplă a unei realități, fie ea strict imaginată sau transfigurarea uneia cunoscute, și comentarea ei. Se întîmplă ca faptele narate să fie mai bogate decît semnificația ce li se acordă sau, dimpotrivă, semnificațiile să fie peste puterile faptelor.,1.Ceea general mativă,convenționalul, dispuse în proza de proza riență, se măsoară la cei dinții în primul rînd prin capacitatea intuitivă și gerare. Cu cit intuiția laborafe cu rienței de viață, știe să pere semnificația proprie rui fapt epic — aceasta ar putea fi echivalentul binecunoscutei formule ce privește raportul dintre viață și literatură.
LAURENȚIU ULICI

ce reținem, într-un plan și într-o expresie rezu- eSte că autenticul și sensibil diferit tinerilor fată autorilor cu expe-
prin puterea de su- atît mai autentic cu prozatorului, mult-puținul în co- expe- desco- fiecă-

„Mulți m-au invidiat pentru 
că am fost ales să plec în țări 
atit de îndepărtate pentru a face 
demonstrații și încercări cu au
tocamioanele construite de noi. 
Dar vă spun drept că nu e ni
mic de invidiat, am muncit in 
condiții neobișnuit de dificile. 
Alegerea mea s-a datorat faptu
lui că eram apreciat ca un bun 
mecanic auto, autocamioanele 
n-au secrete față de mine. Dcr 
acolo in păduri, in munți, in 
deșerturi se cer și alte calități : 
curaj, răbdare, rezistență, Spirit 
întreprinzător. Trebuia să fac 
față unor situații 
să mă adaptez 
prompt în decizii, 
rapid. In Tanzania, 
sesem invitat la .
grup cu mai multe mărci bine
cunoscute din R.F.G., Ț.T.A., 
Anglia. Japonia etc. “
toate se știa că sint mărci re
zistente și garantate. Cit despre 
„Bucegii" noștri nu prea auzise 
nimeni dintre cei care veniseră 
acolo să cumpere. Mi-am dat 
seama atunci că totul depinde 
de mine, că mă apasă o răspun
dere extrem de mare. In mâinile 
mele se afla munca de mulți ani 
a constructorilor de autocamioa
ne din Brașov. încrederea, faima 
lor. Trebuia să demonstrez că 
ei muncesc la nivel mondial, că 
produsele noastre sint asemenea 
celor mai bune din lume, că a- 
vem dreptul să ne aliniem măr
cilor prestigioase de pe orice 
piață. Era în competiție nu doar 
un autocamion. La urma urmei 
confruntarea era destul de res- 
trinsă. Dar pe mine nu mă in
teresa acest amănunt. Pentru 
mine conta un singur lucru : să 
dau tot ce pot pentru succes, li 
cunoșteam bine pe Cei care au 
construit autocamionul pe care-l 
conduceam, aveam toată nădej
dea în ei, știam ce poate moto
rul și eram hotărit să-i conving 
pe cei de față că sintem și noi 
cineva in construcția de mașini".Viorel Damian, mecanic auto la întreprinderea de autocamioane din Brașov, este un tînăr robust, vesel. N-a fost, cum spune el, ales pentru prezentarea autocamioanelor noastre peste mări și țări numai pentru că e un bun mecanic auto, ci și pentru seriozitatea, corectitudinea, cinstea, cumpătarea, omenia

neprevăzute, 
ușor, să fiu 
să acționez 
de pildă, fu
rs testare in

S.U.A., 
Despre

lui. Mi-a relatat o întîmplare: „în Tanzania, undeva unde leii 
și leoparzii ne tăiau impertur
babili drumul, la sute de kilo
metri de capitală, am ajuns din 
urmă o familie de turiști fran
cezi — soț, soție și doi copii — 
cu un Renault 4 căruia i se blo
case motorul. De o zi întreagă 
așteptau acolo trecerea cuiva 
care să-i ajute șt se gindeau cu 
groază la apropierea nopții care 
nu putea fi prea liniștită. Moto
rului nu i se mai putea face 
nimic. Singura soluție : să ur
căm mașina in autocamion $i 
să-i iau cu mine. Deși cu încăr
cătură peste capacitatea normală 
iar drumul era aproape imprac
ticabil, autocamionul s-a com
portat excelent. Am ajuns a 
doua zi la destinație, după ce 
străbătuserăm peste două sute 
de mile. La sfirșitul drumului 
francezul a vrut să-mi plătească 
pentru că l-am ajutat. Am re
fuzat. Nu se cădea să iau bani 
pentru un gest de care eu în
sumi aș fi putut avea nevoie. 
S-a mirat mult francezul. Apoi 
mi-a dat o Carte de vizită și 
mi-a spus : „Dacă veți trece 
vreodată prin Franța...''.îl întreb despre peripeții. îmi întinde un caiet gros în care ișî notase unele momente din timpul misiunii sale de mesager al constructorilor noștri de autocamioane. Citesc: „...domnul N. 
are intenția să cumpere autoca
mionul. Îmi cere însă un lucru 
imposibil : parcurgerea unei dis
tanțe de 400 mile de la Aruslia 
la Solionda peste munți, deasupra 
craterului Ngorengoreo, la o al
titudine de 4 800 metri, încărcat 
cu 13 tone de materiale. Plecăm 
la ora 15. Secetă cruntă. Tem
peratura trece de 40 de grade. 
Sălbăticiuni moarte de sete. 
Spre seară se lasă treptat ră
coarea. Motorul trage bine, tn- 
tîlnim cițiva turiști englezi. Sint 
uimiți. Nici un autocamion nu 
a mai trecut pe aici. Parcă am 
urca pe Postăvarul nostru. La 
noi acest drum ar fi socotit de 
categoria a V-a. Pante abrupte, 
Cu înclinație de peste 30 de gra
de, prăpăstii, bolovani. Merg cu 
zece kilometri pe oră. Noaptea 
trece repede. Din nou călduri 
mari, neobișnuite. Pauze scurte. 
De 24 de ore n-am închis ochii. 
Sint insă mulțumit Nici o defec-

țiune la motor, nici o pană. Am 
ajuns la orele 17,30. Domnul N. 
n-a mai avut nici o reținere în 
privința performanțelor autoca
mionului „Bucegi".Cîteva file mai departe, în jurnalul mecanicului Viorel Damian : „Riul Coango, afluent al 
riului Congo. Așteptăm de trei 
zile trecerea cu bacul. Sute de 
mașini de pe toate continentele 
așteaptă traversarea. Bacul se 
defectează mereu. Are un motor 
prăpădit. lf~am reparat de cîteva 
ori. Poduri nu prea Sint pe aici. 
Mă chinuit setea. La urcarea 
mașinilor bacul se balansează și 
mașinile cad în rîu. Am tras 
citeva afară cu „Bucegii". In 
sflrșit, îmi vine rindul".— Permiteți-mi, vă rog, cum s-a desfășurat „raliul" acela din Tanzania, unde v-ați confruntat cu mărci răsunătoare ?

— Cumpărătorii aleseseră un 
traseu care să solicite la maxi
mum mașinile : denivelări, pan
te grele, teren nisipos sau mlăș
tinos Sint de fapt 
care-și folosesc ei de 
tocamioanele. Aveam 
vreo 300 de mile cu 
cărcătură. Mi-am pregătit-o mi
nuțios și in zori am pornit. Eram 
vreo cincisprezece echipaje re- 
prezentind diverse firme din di
ferite țări. Dar numai 
Mercedet-ul, japonezul și 
ajuns la destinație fără 
țiuni și in timp optim, 
un „raliu" cum ziceți, dar fără 
spectatori. Știam insă că de la 
mii de kilometri depărtat,,, de 
la poalele Carpaților noștri, cîte
va mii de constructori de auto
camioane brașoveni sint cu ochit 
inimii la mine.

trasee pe 
obicei au

de parcurs 
8 tone in-

trei — eu am 
defec- 
A fost

ROMULUS LAL

T1NARUL
CERCETĂTOR

Puncte de reperParticipanții la săptăminale din de teorie calitativă a ecuațiilor diferențiale de la Institutul de matematică s-au o- bișnuit să constate prezența destul de frecventă in sală a unui tînăr înalt, grav, pur- tind ochelari cu lentile groase. Vine, ascultă, îâ cuvintul, pune, întrebări. Subtilitatea sa remarcabilă a atras atenția celorlalți. Cine este el. de fapt? S-ar putea crede, judecind după înfățișare, că Vladimir Răzvan, cercetător principal Ia I.C.P.E.T., pentru că despre el este vorba, ar fi tipul clasic al omului preocupat să rezolve aspectele formale ale unor probleme exclusiv abstracte. Ce o

discuțiile seminarul

Incontestabil, muzica ușoară românească a cunoscut în ultimii ani succese considerabile. Concursurile naționale de creație au îmbogățit patrimoniul e- xistent cu lucrări valoroase sem_. rate de compozitori din toate generațiile, de la Nicolae Kirculescu, Elly Roman. Mișto Iancu și pină la Marius Țeicu, Marcel Dragomir, Sabin Păutza. Florin Bogardo. Melodii de largă respirație, ample poeme de notabilă diversitate stilistică, aducind in cimpul genului tot mai pregnant idei noi, o tematică generoasă. Lingă pastelul sau idila tradițională au apărut cintecele- imnuri dedicate țării sau cele inchinate aspirațiilor nobile de pace, solidaritate și prietenie • intre Oameni și popoare. Eroi și momente istorice, monumente de artă, fapte de eroism coti- d!an. năzuințe și gînduri dtespre viitor, le întîlnim tot mai frecvent tălmăcite sonor în piesele și șlagărels îndrăgite. Comandamentele estetice și educative, ale societății noastre, exigența publicului, nivelul atins de creația. de muzică porană impun, sporite.Dacă în ceea ția muzicală putem enumera autentice valori, nu la fel stau lucrurile cu textele. Nu o dată s-a dezbătut subiectul, nu o dstă s-a constatat Că una din deficiențele muzicii noastre o reprezintă textele. Și totuși. în continuare, ascultăm „cinticele comice", cu texte ce stirnesc hi- laritatea (dar nu buna dispo-

ziție!). Zilnic, pe posturile radio și tele, in spectacole de revistă, la concerte sint difuzate șlagăre cu rime și versuri facile, „potriviri" artificioase. Intrarea poeziei autentice în rezonanță cu muzica este așteptată de noi toți. Dar oare nu merită să fie făcut un efort din partea com-

m-ira trezit că te Iubesc... / E o intimplare cum mai sint / în- timplări pe-acest pămint... / Și-o întrebare poate cind vrea ea I Să-ți aducă dragostea / Și m-am ti ezit că iubesc". („Și m-am trezit că iubesc" — muzica Temis- tocle Popa, versurile Aurel Felea). Sau : „Vrînd să te conving

Inaugurarea unei

departe de adevăr ar fi asemenea concluzie!Vladimir Răzvan a urmat Facultatea de automatică a Institutului politehnic din București, pe care a absolvit-o Cu media 10 la examenul de stat in 1967. Autor, încă din anii studenției, a unei lucrări de Oscilații parametrice, cu un caracter specific experimental, pur aplicativă, legată de Circuitele mașinilor de calcul, ei a realizat pină a- cum peste 30 de lucrări de cercetare în domeniul stabilității sistemelor, al sistemelor de reglare pentru termo- energetică (stabilitate și modelare pe calculatoare numerice). Domeniul său de activitate. automatica teoretică, deosebit de actual, conferă matematicii un rol considerabil — multe din problemele automaticii teoretice au devenit azi probleme de matematică aplicată.Dar ce aduce nou aici tî- nărul cercetător, știut fiind faptul că in problema stabilității Sistemelor știința românească are priorități incontestabile. unanim recunoscu-

te pe plan mondial? Investigațiile de pină acum l-au condus la rezultate de stabilitate a unei clase de sisteme cu funcționare mai complicată și anume a sistemelor automate cu iniîrziere, care modelează situații reale din domenii cum ar fi energetica nucleară, aeronautica, mașinile miniere. Este vorba, pe scurt, de căutarea și formularea de expresii unui optim funcțional pentru dinamica reglării rcactorilor nucleari și a generatorilor de aburi din energetica nucleară, pentru circuitele de stabilizare a aparatelor de zbor (pilotul automat), pentru dinamica reglării lanțului tăietor la Combinele miniere.Comunicările de teoreme, demonstrații, exemple de calcul și aplicație publicate atit in țară cit și in străinătate (Belgia, R.F.G.), i-au adus, odată cu stima cercurilor specializate, titlul de doctor inginer și premiul „Traian Vuia" al Academiei pe 1972. Teza propriu-zisă de doctorat. „Stabilirea absolută .a sistemelor cu întîrziere", îmbogățită ca volum și conțimi*  de informații în urma unor noi cercetări menite să-i sporească originalitatea a fost predată, recent, Editurii Academiei. Apariția cărții va marca un alt punct de reper in activitatea tinăruiui cercetător preocupat în momentul de față nu numai de adîncirea și lărgirea rezultatelor teoretice obținute in anii precedenți ci, mai ales, de aplicarea acestora, de rezolvarea unor probleme practice inedite dictate de necesitatea folosirii sistemelor automate în termoenergetică cu scopul îmbunătățirii funcționale a agregatelor.
MIRCEA TACCIU

fiecare zi

ușoară contem- evident, rigorice privește crea-

zut că nu și nu / Că n-ai de gind să mi-o furi tu / M-am ho- tărit și ți-am furat-o eu" (muzica Temistocle Popa, versurile Jack Fulga).Genul cel mai accesibil, penetrant în largi mase de auditori, muzica ușoară are evident o putere de influențare și de
Muzică ușoară sau
„cinticele comice"?
pozitorilor de a-și căuta noi surse de inspirație, de a răsfoi volumele de poezie bună în lipsa unei colaborări directe cu unii textieri improvizați? Cu toate acestea compozitorii apelează cu multă comoditate la „autori" ccnsacrați de texte, simpli meșteșugari și versificatori ce diluează compoziția, coborind-o la propriul lor nivel de mediocritate. Nu puține sint exemplele de acest fel. Iată cîteva : „Simt că e adevărat / Tot ce-a fost vis și-am visat: / Mă-ntre- bam cum să-ti mulțumesc / Și

că totuși / Ești sentimental 1 Ti-am dat iubirea / Experimental"... („Nu a fost o întîmplare" — muzica de Camelia Dăscălescu. versurile Mihai Dumbravă). Sau „Azi m-a părăsit tristețea / Foarte furioasă / Și fereastra largă am deschis / Ca să intre-n casa mea voioasă / Fericirea / Care-acum nu mai e vis" („Bună seară, dragi prieteni" — muzica Nicolae Kirculescu. versurile Angel Grigoriu și Romeo Iorgulescu) și ..Ți-am furat o sărutare I N-o fi frumos dar nu-i păcatul meu / Dac-am vă-

orientare a gustului pentru muzică și, mai mult, referin- du-ne la tineri, a comportamentului. Tinerii au nevoie nu numai de muzică de dans. Au nevoie să comunice prin muzică. Succesul muzicii folk, priza sa în rindul tineretului relevă a- ceastă nevoie de comunicare. Tinerii își scriu singuri versurile. iar pentru acompaniament le ajunge o simplă ghitară. Am intîlnit multi elevi, studenți. tineri de diferite profesii, care, nemulțumiți de unele cîntece de muzică ușoară, preferă propriile

improvizații sonore versuri care le reprezintă modul de a gîndi, de a vedea viata De ce sint apreciați Mircea Vintilă, Mircea Florian. Dan Chebac ? Ce înseamnă muzica tînără ? Cum se definește ea ra- portind-o la marea muzică u- șoară ? Iată întrebări la care ar trebui să reflecteze compozitorii noștri talentați, serioși, de la care se așteaptă cu speranță noi și noi „premiere".Este necesar, de asemenea, un plus de exigență în selectarea textelor din partea forurilor competente — Uniunea Compozitorilor, Direcția muzicii din Consiliul Culturii și Educației Socialiste, precum și din partea interpreților înșiși, care dau viată pe scene, în concerte și recitaluri, zecilor de melodii, cînte- celor în care așteptăm să ne regăsim. Iată, între altele, ce așteptăm și de la concursul și festivalul național de muzică ușoară ce va avea loc în curind la Mamaia. Datoria față de publicul iubitor al muzicii ușoare trebuie plătită cu același spirit de răspundere, cu aceeași seriozitate cu care dramaturgii, scriitorii. cineaștii sau pictorii ne răspund — atunci cind o fac — în sălile de teatru, în expoziții sau la cinema. Din start, muzica ușoară nu este un gen minor. Dar poate ajunge.. Cel mai adesea datorită lipsei unui vers

noi linii aeriene

suport solid de idee, de care să ne convingă.
ALINA POPOVICI

Cu începere de la 16 iulie, Comandamentul aviației civile TAROM' a deschis linia aeriană București— Amman. Cursa respectivă Se efectuează, săptâminal, in fiecare miercuri. Plecarea din București are loc la ora 7.00, iar înapoierea din capitala iordaniană, în aceeași zi, la ora 13,30. Acest traseu este servit de avioane turboreactoare de tipul BAC 1-11,Prin deschiderea actualului traseu, avioanele companiei noastre de aviație civilă leagă. Bucureștiul cu 32 de capitale și orașe din Europa, Africa, Asia și America de Nord. Creșterea considerabilă a volumului de transport, în primul rînd la călători, se datorește înzestrării de către statul nostru cu avioane moderne, unele dintre ele de mare capacitate. cum ar fi 1L-62 și Boeing-707. Ca urmare, numărul celor care optează pentru călătoria cu avioanele TAROM se află in rapidă creștere ; în acest an cifra pasagerilor transportați aeronavele românești spori cu aproximativ 500 000 de persoane față de acum trei ani.
deva

Mineralierul „Tomis", primul gigant realizat de constructorii români de nave a fost lansat la apă. La Constanța, pe docul uscat ai șantierului naval, un al doilea mineralier din aceeași clasă capătă, de la o zi la alta, chipul celui dinții. Le vor Urma, după cum se știe, altele cu un tonaj incă și mai mare. Ing. Virgil Verbinschi, proiectant Ia I.P.C.M., ascultă informațiile acestea cu un fel de patimă. De altfel, il interesează noutăți în legătură și cu alte cîteva mari întreprinderi industriale din țară. Ce se spune, de pildă, despre motoarele și compre- sOarele de la „Timpuri Noi"? Cum funcționează utilajele netipfzate de ia întreprinderea de mecanică fină? Dar cele de la întreprinderea de scule din Rîșnov? Și așa mai departe.Un fir de legătură, din punctul de vedere al ing. Virgil Verbinschi, pentru toate aceste locuri risipite pe harta țării există, și cîteva detalii ne vor limpezi indată lucrurile.în cadrul I.P.C.M., ing. Virgil Verbinschi a lucrat, în- cepind cu 1964, la proiectarea instalațiilor electrice de acționare a utilajelor netipizate destinate întreprinderilor pentru care institutul era proiectant generai. Acesta a fost cazul șantierelor navale

Mangalia, aldin Constanța și „____ , __întreprinderilor de mecanică fină _ — București, de scule — Rîșnov, de șuruburi — Bacău. intre proiectele elaborate pină acum de colectivul pe care I-a coordonat, interesante prin ingeniozitatea soluțiilor tehnice aplicate se numără și cele ale instalațiilor de dispecerat-transport table și profile din șantierele navale Constanța și Brăila. laboratorul de încercări motoare și compresoare de la întreprinderea „Timpuri Noi" — București, standurile de rodaj precum și instalațiile de control termotehnic pentru cuptoarele de tratament termic al unor întreprinderi din industria construcțiilor de mașini și utilaje.„Dar noul, îmi mărturisea tinărul proiectant, nu este, după părerea mea, o zi de sărbătoare, ci o sărbătoare de fiecare zi. Aceasta este concepția pe care mă străduiesc s-o aplic în atelierul de proiectarea instalațiilor electrice de 6 kV și a aparatelor de măsură și control pentru centrale termice, a stațiilor de acetilcnă și de oxigen, acesta este unul din criteriile de conduită profesională pe care mi-am propus să-l respect cu sfințenie: noul, in fiecare zi!"
T. MIRCEA
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SECERIȘUL S-A ÎNCHEIAT 
Șl ÎN JUDEȚELE IALOMIȚA, 

CONSTANȚA, VRANCEA
Telegrame adresate C.C. al P.C.R.,

tovarășului Nicolae CeaușescuMult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Cu deosebită bucurie și satisfacție, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Ialomița, mobilizați de vibranta chemare adresată întregii națiuni de a acționa energic și cu toate forțele pentru înlăturarea grabnică a efectelor inundațiilor și strînge- rea recoltei, raportează conducerii partidului, dumneavoastră personal, că în județul nostru s-a încheiat recoltatul griului pe cele 116 600 hectare cultivate in întreprinderile Agricole de Stat și Cooperativele Agricole de Producție.Amplificîndu-și eforturile, ac- ționînd cu bărbăție și calm, zile și nopți de-a rindul, pătrunși de un fierbinte patriotism și o înaltă conștiință politică, ur- mind însuflețitorul dumneavoastră exemplu, țăranii cooperatori au reușit să smulgă furiei apelor din zona inundabilă a Ialomitei rodnicia pămîntului. S-au folosit în acest scop toate mijloacele mecanice și manuale, atit la strîngerea fără pierderi a întregii recolte, cit și la executarea celorlalte lucrări a- grico.-e din campania de vară.Neobosita dumneavoastră activitate de conducere nemijlocită a acțiunii de importantă națională de diminuare a efectelor inundațiilor, pentru organizarea exemplară a muncii în toate sectoarele, prezenta în județul nostru la Ciochina. Dragoș Vodă. Slobozia, indicațiile prețioase pe care le-ați dat în a- ceste zile de grea încercare pentru poporul român, au constituit pentru mecanizatorii, țăranii cooperatori, specialiștii și toți lucrătorii ogoarelor In frunte cu comuniștii, un însufleti- tor imbold. Ei și-au înzecit eforturile în vederea eliminării urgente a apei de ne toate terenurile și însămîntarea culturilor succesive pe suprafețe cit mai mari.Vă raportăm că în prezent, așa cum ne-ati indicat, sintem mobilizați și acționăm cu toate forțele pentru înfăptuirea măsurilor privind recuperarea în- tr-un termen cit mai scurt a pagubelor provocate de calamitățile naturale și pentru a pune stavilă apelor Dunării în perioada ce urmează.Făcind dovada vredniciei șl priceperii, acționînd în continuare cu fermitate și deplină dăruire, vă asigurăm, mult iubite tovarășe Ceaușescu. că organizația județeană de partid Ialomița, toti cei ce trăiesc și muncesc pe aceste meleaguri, vor acționa cu hotărîre pentru îndeplinirea tntocmai a sarcinilor de plan și angajamentelor asumate privind realizarea cincinalului Înainte de termen, pentru progresul continuu al economiei noastre naționale și înflorirea multilaterală a României socialiste.
BIROUL COMITETULUI 
JUDEȚEAN IALOMIȚA 

AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN

Lucrătorii ogoarelor județului Constanța, în frunte cu comuniștii, vă raportează dumneavoastră, mult iubite tovarășe' Nicolae Ceaușescu, că, sub conducerea Comitetului județean de parfed, angajați unanim în mu' a pentru înfăptuirea hotă- ririWr Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a chemării și indicațiilor date de dumneavoastră, cu privire la diminuarea pagubelor produse de inundații, au încheiat, Ia 15 iu
lie, campania de recoltare a griului și a celorlalte cereale pă- ioase.Acționînd neabătut după strălucitul dumneavoastră exemplu personal, în spiritul sarcinilor izvorîte din Decretul prezidențial privind instituirea stării de necesitate, dînd dovada unei înalte conștiințe politice, toți oamenii muncii din agricultura județului, cu mic, cu mare, ca o singură și dîrză voință, au participat cu elan patriotic la strîn

gerea grabnică a pîinii poporului.S-a remarcat Încă o dată cu putere dăruirea de sine a mecanizatorilor, detașament puternic al clasei muncitoare de la sate, a țărănimii noastre cooperatiste, a militarilor forțelor noastre armate.în această amplă și dîrză bătălie, mult stimate tovarășe secretar general al partidului, îndemnurile dumneavoastră de zi cu zi ne-au fost far călăuzitor. Astăzi, întreaga recoltă de pe suprafața cultivată cu grîu de 151 400 ha este strinsă.In actualele condiții deosebite, considerăm mai mult ca oricînd că încheierea strîngerii recoltei de grîu este doar o etapă în e- fortul general neîntrerupt pentru a asigura în acest an, producții bogate la toate culturile, pentru a ne aduce o contribuție cit mai mare la recuperarea pagubelor provocate de inundații în multe zone agricole ale țării, în acest scop ne înnoim încă o dată față de dumneavoastră^ angajamentul nostru de a însămința după cereale păi oase peste 100 000 hectare de culturi duble, îndeosebi cu porumb pentru boabe. Față de prevederile inițiale, vom însămînța în plus peste 15 000 hectare porumb și 790 hectare cu legume.Asigurăm conducerea partidului. pe dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că lucrătorii din a- gricultura județului Constanța vor munci fără preget, făcind din noapte zi, pentru a îndeplini exemplar sarcinile stabilite de partid în domeniul agriculturii noastre socialiste.
COMITETUL JUDEȚEAN 

CONSTANȚA
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN

însuflețiți de chemarea patriotică adresată întregului popor, de prețioasele dumneavoastră indicații, mecanizatorii, lucrătorii din întreprinderile agricole de stat, țăranii cooperatori și specialiștii din agricultura
Au realizat sarcinile 

cincinaluluiColectivele unor mari întreprinderi din țară continuă să adreseze COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, telegrame In care, cu deosebită satisfacție, raportează îndeplinirea prevederilor planului cincinal și se angajează, sporin- du-și eforturile, să realizeze producții suplimentare celor a- sumate inițial.Anunțînd acest succes, constructorii de tractoare brașoveni — români, maghiari, germani și de alte naționalități — arată în- tr-o telegramă că, acționînd cu fermitate în spiritul îndemnurilor, sfaturilor și indicațiilor prețioase date de secretarul general cu prilejul numeroaselor vizite de lucru efectuate în întreprinderea lor, au valorificat din plin condițiile materiale și cadrul organizatoric asigurat de hărnicia și priceperea oamenilor de aici. întregul colectiv, in frunte cu comuniștii, va depune în continuare toate eforturile pentru ca în bilanțul cincinalului 1971—1975 să se consemneze un spor efectiv la producția globală de 2,9 miliarde lei, din care 22 663 tractoare de diferite tipuri. Analizînd posibilitățile de care dispun, ei au hotărît să producă în acest an încă 100 de tractoare peste cele 300 pe care s-au angajat să le realizeze suplimentar.în telegrama trimisă de colectivul întreprinderii Victoria- Călan, din județul Hunedoara, se arată că siderurgiștii de aici își sporesc eforturile pentru realizarea unei producții suplimentare în valoare de 15 milioane Iei, pînă la șfîrșitul anului 

județului Vrancea, avîndu-1 în primele rînduri pe comuniști, au acționat cu dăruire și abne
gație, reușind in ziua de 16 iu
lie să încheie recoltatul griului 
pe întreaga suprafață de 37 700 
hectare.Concomitent, ca urmare a măsurilor luate, s-au depus eforturi susținute la eliberarea terenurilor, s-a lucrat în schimburi prelungite, ziua și noaptea, la executarea arăturilor și pregătirea solului, pe care s-au însă- mîntat în cultură dublă peste 15 000 hectare, din care 3 500 hectare cu porumb boabe și peste 700 hectare cu legume.In prezent, lucrătorii din agricultura județului Vrancea iși concentrează eforturile la lucrările de întreținerea lanurilor de porumb și floarea-soarelui, a întinselor plantații viticole, a grădinilor de legume și celorlalte culturi, la recoltarea furajelor și intensificarea activității în zootehnie in scopul realizării unor producții sporite, contribuind astfel la recuperarea pierderilor mari pe care agricultura, întreaga economie a țării noastre le-au avut de suferit în urma inundațiilor.Cu deosebită responsabilitate acționează agricultorii vrînceni în aceste zile și la fertilizarea terenului, condiționarea semințelor, executarea arăturilor, pregătirea tuturor condițiilor pentru obținerea unor produse sporite în anul viitor.Ne angajăm, mult iubite tovarășe secretar general că nu vom precupeți nici un efort, că vom face totul pentru înfăptuirea angajamentelor asumate, pentru sporirea producției agricole, demonstrind astfel prin muncă, prin activitatea practică hotărîrea noastră unanimă de a asigura în orice condiții dezvoltarea economico-socială a țării, înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea al P.C.R., înaintarea fermă a patriei spre progres și civilizație.

BIROUL COMITETULUI 
JUDEȚEAN VRANCEA 

AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN

în curs echivalînd cu o depășire de 7 milioane lei fată de angajamentul inițial. întregul oolec- tiv va fi mobilizat pentru a economisi în a doua jumătate a anului cel puțin 1 000 tone cocs pentru furnal, 200 tone cocs pentru turnătorii, 100 tone metal la piesele turnate și 500 tone oombustibil convențional.Intr-o altă telegramă, colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni al întreprinderii de strunguri Arad, în frunte cu comuniștii, se angajează ca pină la sfirșitul acestui an să realizeze o producție suplimentară de peste 360 milioane lei. Acest spor va fi realizat în condițiile unor preocupări continue pentru dezvoltarea calitativă a activității. Ponderea produselor noi și modernizate va atinge în acest an 65 la sută din totalul producției. în același timp, producția livrată la export în 1975 de întreprinderea arădeană va fi de peste opt ori mai mare decît in 1970.
★Au mai raportat îndeplinirea prevederilor cincinalului la principalii indicatori ai planului economic DOUA NOI UNITĂȚI 

ECONOMICE DIN GORJ — întreprinderea de utilaj minier Rogojelu și Unitatea forestieră pentru exploatarea și transportul lemnului din Novaci și 
ÎNCĂ DOUA MARI UNITĂȚI 
INDUSTRIALE PRAHOVENE întreprinderea „Cablul românesc" și Grupul de șantiere specializate în construcții și montarea de utilaje petroliere și chimice.

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN COLUMBIAStimați tovarăși,La cea de-a 45-a aniversare a creării Partidului Comunist din Columbia vă adresăm dumneavoastră și tuturor comuniștilor co- lumbieni un cald salut tovărășesc și sincere felicitări, din partea Partidului Comunist Român și a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu cele mai bune urări de succes în activitatea ce o desfășurați pentru promovarea idealurilor oamenilor muncii, ale poporului columbian, pentru triumful cauzei păcii, democrației și socialismului.Partidul Comunist Român, întregul nostru popor urmăresc cu simpatie și sentimente de solidaritate lupta plină de avînt a forțelor populare, democratice, progresiste din Columbia și din celelalte țări latino-americane pentru consolidarea independenței și suveranității naționale. împotriva spolierii bogățiilor naționale de către monopolurile străine, pentru valorificarea suverană a patrimoniului national, împotriva reacțiunii și imperialismului, pentru pace și înțelegere între popoare.Partidul Comunist din Columbia sărbătorește această aniversare în condițiile în care în lume au loc profunde mutații în raportul de forțe, se intensifică tot mai mult lupta popoarelor pentru înlăturarea vechilor practici de dominație și asuprire națională și socială, pentru instaurarea unor principii noi în relațiile dintre state, pentru crearea unei noi ordini economice și politice internaționale, întemeiată pe echitate și justiție, pentru dezvoltarea liberă, nestînjenită a popoarelor pe calea progresului social și economic.Ne exprimăm satisfacția față de evoluția ascendentă a relațiilor dintre țările noastre, îndeosebi după vizita în Columbia a președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceea ce servește intereselor și aspirațiilor celor două popoare prietene. cauzei păcii, securității și conlucrării internaționale.Salutînd cursul pozitiv al relațiilor de prietenie și solidaritate dintre partidele noastre, reafirmăm dorința Partidului Comunist Român ca aceste raporturi să se extindă și în viitor, in folosul prieteniei și conlucrării popoarelor român și columbian, al dezvoltării pe mai departe a legăturilor multilaterale dintre Republica Socialistă România și Columbia, al cauzei unității partidelor comuniste și muncitorești, al tuturor forțelor antiimperialiste.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, 
a trimis președintelui și primului ministru al Republicii Afganistan, 
MOHAMMAD DAOUD, următoarea telegramă :Cu prilejul celei de-a doua aniversări a proclamării Republicii Afganistan, am deosebita plăcere să transmit, în numele guvernului, poporului român și al meu personal, cele maî sincere felicitări și calde urări de sănătate și fericire dumneavoastră, de progres și prosperitate poporului afgan.Sînt pe deplin convins că relațiile de prietenie dintre Republica Socialistă România și Republica Afganistan se vor dezvolta continuu. spre binele popoarelor noastre.
VIZITA PRINȚULUI MOȘTENITOR AL REGATULUI HAȘEMIT 
AL IORDANIEI, ALTEȚA SA REGALĂ HASSAN IBN TALAL

Convorbiri oficialeLa Palatul din Piața Victoriei s-au desfășurat, în cursul dimineții de miercuri, convorbirile oficiale dintre vicepreședintele Consiliului de Stat, Emil Bobu, și Alteța Sa Regală, Hassan Ibn Talal, prințul moștenitor al Regatului Hașe- mit al Iordaniei.Cu acest prilej, s-a procedat la o examinare a stadiului actual al relațiilor dintre România și Iordania, constatîndu-se cu satisfacție că acestea au cunoscut un puternic curs ascendent în urma intîlnirilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și regele Hussein. Au fost a- bordate aspecte concrete ale schimburilor comerciale și cooperării economice bilaterale, ale modului în' care se realizează acțiunile convenite Cu prilejul convorbirilor dintre cei doi șefi de stat. S-a evidențiat, totodată, de ambele părți, dorința de a se identifica noi posibilități de impulsionare și amplificare a raporturilor româno- iordaniene. îndeosebi în domeniile petrolier, chimic. materialelor de construcții, agricol.La convorbiri, desfășurate în
tr-o atmosferă cordială, de înțelegere reciprocă, au luat parte Ion Pățan, viceprim-ministru și ministrul comerțului exterior și cooperării economice in

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
ATLETISM. Seria competițiilor internaționale din sezonul estival continuă cu noi confruntări de amploare rezervate seniorilor și juniorilor. Sîmbătă 19 și duminică 20 iulie, la Poiana Brașov se va desfășura o zonă a semifinalelor „Cupei Europei" la pentatlon și decatlon. ediția a 2-a. Printre competitoare se numără formațiile: Bulgariei, Austriei, Iugoslaviei, R. F. Germania, U.R.S.S. și România,
CICLISM. Incepînd de vineri 18 iulie, în Grecia se vor desfășura Campionatele Balcanice de ciclism, probe de șosea, avînd „cap de afiș" cursa de 100 km. contratimp, pe echipe. 

ternaționale, Mihai Marinescu, viceprim-ministru și președintele Comitetului de Stat al Planificării. Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Vasile Rău- ță, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, Cor-
Vizita înAlteța Sa Regală Hassan Ibn Talal, prințul moștenitor al Regatului Hașemit al Iordaniei, însoțit de Emil Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, și de alte persoane oficiale române și iordaniene, a întreprins miercuri o vizită în Capitală.Primul obiectiv al vizitei l-a constituit întreprinderea „Semănătoarea". In fața unor machete și grafice, oaspeții sînt informați despre evoluția întreprinderii, despre specificul producției realizate aici, care însumează peste 300 tipuri de tractoare și mașini agricole pentru necesitățile interne și cele ale exportului. în legătură cu exportul, oaspetele iordanian s-a interesat de posibilitățile pe 

care le are România de a asi
gura și asistență tehnică în tă-

POLO. Lotul republican de polo participă la cea de-a 2-a ediție a Campionatului mondial, care se desfășoară In localitatea Cali-Columbia, între 18 și 27 iulie. Poloiștii români vor evolua alături de puternicele echipe ale Ungariei, campioană mondială, Italiei, Iugoslaviei, , S.U.A. și U.R.S.S., campioană olimpică. La întreceri participă 16 echipe.
LUPTE. Sala sporturilor din Galați găzduiește, în zilele de 18—20 iulie, cea de-a 14-a ediție a Campionatelor internaționale de lupte ale României, la care și-au anunțat participarea sportivi din 16 țări. Printre protagoniști se numără mai multi campioni olimpici și mondiali din U.R.S.S., Bulgaria. Ungaria 

și România.

PLECAREMiercuri după-amiază a plecat la Moscova delegația Asociației române pentru legături de prietenie cu Uniunea Sovietică, condusă de tovarășul Ionel Dicu, secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., membru al Consiliului General A.R.L.U.S., care, la invitația Asociației de prietenie sovieto- română, va face o vizită în U.R.S.S.
SOSIRELa invitația Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, miercuri a sosit într-o vizită în țara noastră Mohamed Aii Tabou, ministrul agriculturii și reformei agrare din Republica Arabă Libiană.La sosire, pe aeroportul Oto- peni, oaspetele a fost salutat de Angelo Miculescu, viceprim-mi- nistru al guvernului, ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor, de alte persoane oficiale.

★în cursul după-amiezii. au început convorbirile între Angelo Miculescu și Mohamed Aii Tabou. în cadrul discuțiilor au fost evidențiate bunele rezultate obținute de societățile mixte româno-libiene pentru creșterea ovinelor, a păsărilor, pentru producerea de semințe și material săditor. Totodată, au fost abordate probleme privind programul de dezvoltare a colaborării între cele două țări în domeniile avicol și apicol, precum și aspecte referitoare la extinderea și diversificarea cooperării în sectoare de interes comun.

nel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe.Au participat, de asemenea, Salem Ma’Sade, ministru de finanțe, Ishaq Farhan. director general al Societății Regale de Științe, Hana Odeh, vicepreședinte al Consiliului Național al Planificării, celelalte persoane oficiale care îl însoțesc pe înaltul oaspete iordanian în vizita în țara noastră, precum și Hani Khasawneh. ambasadorul Iordaniei la București.
Capitalările importatoare de utilaje a- gricole românești.S-a vizitat apoi Institutul Politehnic. Explicațiile primite, vizita prin facultăți, laboratoare și ateliere a permis oaspeților iordanieni să-și formeze o imagine despre preocupările și rezultatele obținute de tara noastră pe linia integrării învăță- mîntului cu cercetarea și producția.Cele văzute aici — sublinia la sfirșitul vizitei prințul moștenitor al Regatului Hașemit al Iordaniei — oferă un cîmp larg pentru o cooperare concretă în domeniul tehnic, de mare utilitate pentru țările noastre.în continuare, oaspetele Iordanian a vizitat Muzeul Satului.în încheiere s-a vizitat Teatrul Național.

• ÎNTRECERILE PENTRU 
FAZELE SUPERIOARE ale 
competiției de tenis „Cupa 
Davis" se reiau la sfirșitul a- 
cestei săptămîni cu meciuri
le semifinale ale grupelor zo
nei europene.

Una dintre cele mal impor
tante confruntări va avea Ioc 
la Barcelona, pe cunoscutele 
terenuri de la „Real Club", 
unde se vor intilni selecțio
natele României și Spaniei. 
Componenții echipei române 
Ilie Năstase, Ion Țiriae, 
Toma Ovici și Dumitru Hă- 
rădău se află de citeva zile 
in marele port catalan 
unde-și continuă pregătirile.

Astăzi va avea loc tragerea 
la sorfi a ordinii partidelor 
de simplu, vineri urmind să 
se dispute primele intilniri.

• MIERCURI LA BUDA
PESTA în cadrul Campiona
telor mondiale de scrimă se
lecționata feminini de flo
retă a României a repurtat 
un frumos succes cucerind

TELEGRAME
IOSIP BROZ TITO, președintele Republicii Socialiste Federative 

Iugoslavia, a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea 
telegramă :Stimate tovarășe Ceaușescu,Ne-a mișcat în mod sincer și profund știrea despre inundațiile catastrofale din România vecină, care au provocat pierderi irecuperabile de vieți omenești și mari pagube materiale.în numele popoarelor Iugoslaviei și în numele meu personal vă adresez dumneavoastră și poporului prieten român expresia compasiunii noastre profunde și a solidarității tovărășești.Vă rog să transmiteți expresia compasiunii noastre populației regiunilor afectate și familiilor care au avut de suferit. Am convingerea că harnicul popor român va găsi și de această dată forțele necesare pentru a învinge greutățile care s-au ivit.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, a primit din 
partea secretarului general al Comitetului Central al Partidului Co
munist din Ecuador, PEDRO SAAD, următoarea telegramă :In legătură cu calamitățile naturale care s-au abătut asupra țării dumneavoastră, primiți solidaritatea noastră frățească.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a primit din partea președintelui Mișcării Populare 
a Revoluției și președintele Republicii Zair, MOBUTU SESE SEKO 
KUKU NGBENDU WA ZA BANGA, următoarea telegramă :Am aflat cu consternare despre tristele evenimente care au lovit România, țară cu care Zairul întreține strînse relații de prietenie.In numele poporului zairez, reunit în sinul Mișcării Populare a Revoluției, vă adresez, domnule președinte, sentimentele noastre de tristețe pentru multiplele pagube cauzate de inundațiile pustiitoare din țara dumneavoastră care au afectat mai multe județe, provocind daune materiale și umane în numeroase familii, fără a socoti pierderile materiale enorme cauzate economiei și industriei, telecomunicațiilor și agriculturii României.Sînt convins că. în ciuda acestei crude încercări, curajosul popor român va găsi energia necesară pentru a face față teribilei provocări ce i-a fost lansate de natură și vă asigur că el poate conta întotdeauna pe înțelegerea și solidaritatea poporului zairez.

Președintele Republicii Gabon, OMAR BONGO, a trimis tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii Socialiste 
România, următoarea telegramă :Am aflat cu vie emoție și, împreună cu mine, întregul popor gabonez, despre inundațiile catastrofale care au făcut victime omenești și au adus grave daune pe întregul teritoriu al României.Sîntem cu inima alături de dumneavoastră. Cu cea mai înaltă considerație.

Președintele Republicii Columbia, ALFONSO LOPEZ MICHEL- 
SEN, a trimis președintelui Republicii Socialiste România, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :Doresc să transmit Excelenței Voastre și poporului român solidaritatea poporului și guvernului columbian în aceste împrejurări cînd revărsarea apelor a produs grele pierderi în țara dumneavoastră.Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte și distinse considerațiuni.

Generalul de corp de armată EL HADJ ABOUBAKAR SAN- 
GOULE LAMIZANA, președintele Republicii Volta Superioară, a 
trimis președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. următoarea telegramă:Cu reală consternare am aflat de inundațiile catastrofale care au lovit țara dumneavoastră. întreaga Voltă Superioară, guvernul său și eu însumi împărtășim mihnirea dumneavoastră în fața acestei calamități.Vă rugăm să credeți. Excelență, în sentimentele noastre de vie emoție.Cu cea mai înaltă considerație.

Tovarășul MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România a primit din partea lui STANKO TO
DOROV, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, următoarea telegramă :In numele Guvernului Republicii Populare Bulgaria și al meu personal vă exprim compasiunea noastră în legătură cu pierderile uriașe pricinuite de inundații economiei naționale a Republicii Socialiste România.Sînt convins că. sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul român va înlătura în cel mai scurt timp urm&rile calamităților naturale.

Guvernul Militar Federal al Republicii Nigeria, a trimis Guver
nului Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :Guvernul Militar Federal al Republicii Nigeria a aflat cu cel mai profund regret de recentele inundații din unele regiuni ale României, care au provocat atingeri considerabile economiei românești.în aceste momente dificile pentru dumneavoastră, Guvernul Militar Federal își exprimă simpatia față de guvernul și poporul prieten al României și urmărește cu admirație eforturile exemplare pe care le depun președintele României și întregul dumneavoastră popor pentru combaterea consecințelor inundațiilor și refacerea vieții șocial-economice a stimatei dumneavoastră națiuni.

medalia de bronz. în meciul 
pentru locurile 3—4 floretis- 
tele românce au intrecut cu 
9—4 echipa Franței.

Au început întrecerile in 
proba de spadă. După desfă
șurarea primului tur toti 
sportivii români (Zidaru, 
Popa, Pongratz, Iorgu și 
Szabo) s-au calificat pentru 
turul doi.

• OLANDEZUL HANS 
BOEHM ȘI VEST-GERMA- 
NUL ROBERT HUBNER au 
trecut in fruntea clasamen
tului turneului international 
de șah de la Amsterdam, to- 
talizind fiecare cite 4,5 punc
te după șapte runde. Ur
mează Kavalek — 4 puncte 
și o partidă întreruptă, Liu- 
bojevici, Szabo și Razuvaev 
— cite 4 puncte. Șahistul ro
mân Florin Gheorghiu, care 
a Înregistrat a șaptea remiză 
consecutivă, Împărțind de 
data aceasta punctul cu 
Razuvaev, ocupă locul șapte 
cu 3,5 puncte.

JOI, 17 IULIE 1971

PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limbă germană. 17,00 Telex. 17,05 
Enciclopedie pentru tineret. 17,30 
Campionatele mondiale de scri
mă. 18,00 Misiunea comună Soiuz- 
Apollo. Transmisiune directă. 18,30 
Universitatea TV. 19,05 Afganistan 
— file de istorie contemporană. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 „Condu-ne, drag partid". 
Cintece revoluționare și patrioti
ce. 20,20 Revista economică TV. 
21.00 Antonio și baletul său tn 
„Amorul vrăjitor". 21,30 Revista 
literar-artlstică TV. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2

20.00 Retrospectiva stagiunii de 
concerte 1974—1975 a formațiilor 
muzicale ale Radioteleviziunll. In 
pauză: Telex; Bucureștiul necu
noscut. 22,00 Telerama: „Inscripții 
In piatră".

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI INVĂȚĂMÎNTULUI 

INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI 
anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice1) Profesor la Catedra Tehnologia transporturilor și telecomenzi feroviare, Facultatea Transporturi, la disciplinele: „Mecanizarea și automatizarea încărcărilor și descărcărilor" și „Tehnica traficului feroviar", poziția 1 din statul de funcțiuni;2) Conferențiar la Catedra Tehnologia transporturilor și telecomenzi feroviare, Facultatea Transporturi, la disciplinele: „Tehnologia lucrului în stații", „Tehnologia transportului feroviar" și „Activități practice", poziția 8 din statul de funcțiuni;3) Conferențiar la Catedra Tehnologia construcțiilor de mașini, Facultatea Tehnologia construcțiilor de mașini, la disciplinele: „Tolerante și măsurări tehnice", „Mașini-unelte și control dimensional" și „Tehnologia construcției de mașini", poziția 10 din statul de funcțiuni;4) Conferențiar la Catedra de Fizică. Facultatea Aeronave, la disciplina: „Fizică", poziția 18 din statul de funcțiuni;5) Șef de lucrări la Catedra Automatică II, Facultatea Automatică, la disciplinele: „Automatizări și utilizarea calculatoarelor" și „Automatizări comple

xe în industria chimică", poziția 10 din statul de funcțiuni;6) Șef de lucrări la CatedraElectronică aplicată, Facultatea Electronică și telecomunicații, la disciplinele: „Electroalimente",„Teoria informației", „Teoria transmisiunii informației" și „Tehnologia prelucrării informației", poziția 12 din statul de funcțiuni;7) Șef de lucrări la Catedra Tehnologia construcțiilor de mașini, Facultatea Tehnologia construcțiilor de mașini, la disciplinele: „Tehnologia și utilajul prelucrării prin deformare", „Plantarea dispozitivelor" și „Construcția și exploatarea dispozitivelor", poziția 15 din statui de funcțiuni;8) Șef de lucrări la Catedra Mașini agricole. Facultatea Mecanică agricolă, la disciplinele: „Calculul și construcția mașinilor și instalațiilor pentru prelucrarea primară a produselor a- gricole", „Procese și utilaje pentru prelucrarea primară a produselor agricole" și „Mașini pentru mecanizarea recoltării plantelor", poziția 8 din statul de funcțiuni;9) Lector la Catedra de Matematici I, Facultatea Transpor

turi, la disciplinele: „Matematici superioare", „Matematici speciale", „Matematici", poziția 20 din statul de funcțiuni;10) Lector la Catedra Pedagogie și Limbi străine, Facultatea Transporturi, la disciplina: „Limba franceză", poziția 14 din statul de funcțiuni;11) Șef de lucrări la Catedra Fizică. Facultatea Aeronave, disciplinele: „Electronică cuantică" și „Fizică", poziția 32 din statul de funcțiuni;12) Șef de lucrări la CatedraOrganizare și conducere industrială, Facultatea Energetică, la disciplina: „Analiza activitățiieconomice", poziția 13 din statul de funcțiuni;13) Șef de lucrări la Catedra de Motoare cu ardere internă, Facultatea Mecanică, la disciplinele : „Studiul arderii în mașinile termice", „Procese termice în motoarele cu ardere internă", „Motoare termice de tracțiune", „Poluarea produsă de autovehicule și metode de combatere" și „Bazele cercetării experimentale a mașinilor termice", poziția 12 din statul de funcțiuni.14) Șef de lucrări la Catedra Geometrie descriptivă și desen, Facultatea Mecanică agricolă, la 

disciplina: „Desen tehnic", poziția 3 din statul de funcțiuni;15) Asistent la Catedra Măsuri și aparate electrice, Facultatea Electrotehnică, la disciplinele: „Măsuri electrice și magnetice", „Mutatoare", „Instalații electrice de iluminat" și „Măsurarea electrică a mărimilor neelectrice", poziția 25 din statul de funcțiuni;16) Asistent Ia Catedra Electrotehnică II. Facultatea Automatică. la disciplinele: „Electrotehnică și mașini electrice", „Electrotehnică și electronică industrială" și „Electrotehnică și echipament electric de mecanică fină", poziția 10 din statul de funcțiuni;17) Asistent la Catedra Geometrie descriptivă și desen I, Facultatea Tehnologia construcțiilor de mașini, la disciplinele: ..Geometrie descriptivă și desen" și „Desen tehnic", pozițiile 22, 23 și 24 din statul de funcțiuni.Candidații la concurs vor depune la secretariatul rectoratului Institutului politehnic din București, Splaiul Independenței nr. 313, camera nr. 219, în termen de 30 de zile (pentru posturile de profesor, conferențiar, 

lector și șef de lucrări) și de 15 zile (pentru posturile de asistent) de la data publicării acestui anunț în Buletinul Oficial, cererea de înscriere, împreună cu actele prevăzute de Legea nr. 6 privind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 33 din 15 martie 1969, și de Instrucțiunile Ministerului Educației și învâțămintului nr. 84 539/ 1969.Concursul se va ține la rectoratul Institutului politehnic din București în termen de 3 luni (pentru posturile de profesor, conferențiar, lector și șef de lucrări) și de 15 zile (pentru posturile de asistent) de la data expirării termenului de înscriere.Cei care funcționează într-o instituție de învățămînt superior sînt obligați să comunice în scris, rectorului acesteia, înscrierea la concurs.
ERATA. La anunțul Institutului politehnic București, din ziarul nostru nr. 8124, din 5 iulie, aliniatul cu numărul curent 13 se va citi corect ca în anunțul de față.

CONSILIUL CULTURII 
Șl EDUCAȚIEI 
SOCIALISTE

Agenția română de 
impresariat artistic 

anunță 
concerte de muzica 

ușoară 
susținute de formația 

„MARAVILLAS 
DEL FLORIDA" 

din CUBA

Dirijor: ELADIO TERRY 
Soliști : 

NICOLAS MENA; LAZARO 
APARICIO ; JOSE HERNAN

DES
Concertele vor avea loc în 
localitățile : Olănești, Go
vora, Rm. Vîlcea, Căli- 
mănești, Tîrgoviște, Mo- 
reni; București - sala „Sa

voy" a Teatrului „C. Tăna- 
se", vineri 25 iulie Sta
țiunea Neptun, Eforie Sud ; 
Constanța.
Biletele se vind, pentru 

București, la casa A.R.I.A. 
Calea Victoriei 68—70, tel. 
13 53 75, iar pentru provincie 
la agențiile teatrale din loca
litățile respective.

OFICIUL NATIONAL DE TURISM 

„CARPAȚI" BUCUREȘTI
prin Agenția de

EXCURSII CU TURIȘTI ROMANI ÎN STRĂINĂTATE, 
organizează :

• Croazieră pe Dunăre cu motonava „D. Blagoev" pe itinera
rul : Ruse — Belgrad — Budapesta — Bratislava — Budapesta
— Russe, cu plecarea la 15 septembrie și înapoierea la 28 sen- 
tembne 1975.Informații și înscrieri în Calea Victoriei nr. 100, tel. 16 44 31.

• Croazieră pe Marea Neagră cu motonava „V. Kolarov" pe 
itinerarul Constanța — Odessa — Yalta — Soci — Batumi — 
Constanța, cu plecări la 10, 19, 28 august și 6 septembrie 1975 și 
cu înapoieri la 18, 27 august și 5 și 14 septembrie 1975.Informații și înscrieri în Calea Victoriei nr. 100, tel. 16 44 31 si la oficiile județene de turism din țară.

• Excursie in Republica Cuba cu avionul, pe itinerarul Bucu
rești — Praga — Havana — Cienfuegos — Santa Clara — Vara- 
dero — Cardoban — Havana, cu plecarea la 3 octombrie și îna
poierea Ia 20 octombrie 1975 și pe itinerarul București — Praga
— Havana — Varadero — Cardenas — Havana, cu plecare la 7 
noiembrie și înapoierea Ia 24 noiembrie 1975.Informații și înscrieri în Calea Victoriei nr. 100, tel. 16 44 31 și la oficiile județene de turism din țară.

PUBLITURISM

MUZEUL PELES DIN SINAIA 
se închide începind cu data de 9 iulie 1975 pentru renovare.

Este deschisă însă Secfia de artă decorativă din Str. Peieșuiui 
nr. 3, in fiecare zi între orele 8,30—15, în afara zilei de luni.



de peste hotare ORIENTUL APROPIAT
DECLARAȚIA LUI K. WALDHEIM DUPĂ 

ANUNȚAREA DECIZIEI EGIPTENE PRIVIND 
MANDATUL FORȚELOR O.N.U. ÎN SINAI

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Succes al ansamblului 

„Ciocîrlia" în Kuweit

® Hotărîrea definitivă a datei deschiderii
fazei a treia ia nivel înalt se va lua cel mai

tîrziu vineriGENEVA — Corespondentul Agerpres, Corneliu Vlad, transmite : în cadrul ședinței sale plenare de marți seara, Comitetul de coordonare al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa a hotărit să examineze în continuare problema fixării definitive a datei la care se va deschide faza a treia, la nivel înalt, in funcție de in suspensie.în acest sens, s-au ședințe ale Comitetului donare pentru zilele de miercuri, joi și vineri, cu precizarea că o hotărîre definitivă asupra datei începerii fazei a treia se va lua cel mai tirziu vineri.Concomitent, organele de lucru ale conferinței continuă in ritm accelerat rezolvarea problemelor aflate încă pe agenda fazei a doua, astfel incit lucrările acestei faze să se încheie neintîrziat.Participanții la reuniune au hotărît ca procesul de înregistrare, in Comitetul de coordonare, a textelor documentelor finale ale conferinței să înceapă pe măsură ce organele de lucru subsidiare își vor fi încheiat lucrările.LONDRA. — Desfășurarea la data fixată a celei de-a treia e- tape la nivel înalt a Conferinței pentru securitate si cooperare în Europa corespunde intereselor majore ale Marii Britanii — a declarat, marți, Roy Hattersley, ministru de stat la Foreign Office, în cadrul dezba-

rezolvareaprevăzut de coor-

DEZVOLTAREA INDUSTRIEI
NAVALE ÎN R. 0. VIETNAM

Dotată cu un litoral întins, cu numeroase porturi care facilitează intrarea și ieșirea navelor, R. D. Vietnam dispune de condiții naturale favorabile pentru dezvoltarea transporturilor maritime. Sistemul fluvial, rețeaua de canale care brăzdează țara pe zeci de mii de kilometri deschid, de asemenea, perspective încurajatoare de dezvoltare a transporturilor fluviale. Depășind o serie de dificultăți, industria navală nord-vietnameză a reușit să construiască diferite categorii de nave și șalupe puse în exploatare pe rețeaua fluvială interioară și de-a lungul coastelor. Deși pornește cu o bâză restrînsă, cu utilaje limitate, industria de construcții și reparații de nave a înființat, în momentul de față, o serie de a- teliere la nivel central și local : atelierele de construcții de la Bach Dang, Uzina mecanică de la Haifong, atelierele de construcții nr. 3, atelierele Z-21 și altele, care au răspuns necesităților de reparații ale navelor, șalupelor in circulație de-a lungul ’ coastelor cu un deplasament de pînă la 1 000 tone. Pe lingă operațiunile de reparații, atelierele de construcții navale de la Bach Dang, Uzina mecanică de la Haifong și Atelierul nr. 3 au construit remorchere fluviale de 150—170 CP și șalupe de 300— 600 tone.

tuturor problemelor rămase încăComunelor general-eu- Importanta istorică a conferințe, a continuatterilor din Camera pe tema reuniunii ropene.acestei ______ . . ..Hattersley, rezidă în faptul că semnăturile conducătorilor țărilor participante vor atesta dorința fermă a tuturor statelor Europei de a edifica relații bazate pe prietenie, nu pe confruntare.

Marți seara, la Teatrul Institutului special din Kuweit a avut Ioc primul spectacol al ansamblului folcloric românesc „Ciocîrlia" in cadrul „Festivalului de vară al Kuweitului".Spectacolul — urmărit de o sală arhiplină — s-a bucurat de un deosebit succes.Au participat membri ai guvernului, deputați ai A- dunării naționale kuweitie- ne, oameni de artă și cultură din Kuweit și zona Golfului, șefi ai misiunilor diplomatice, un numeros public. Dr. Shehab, subsecretar de stat la Ministerul Informațiilor, a oferit flori actorilor români și placheta ce simbolizează Festivalul de vară al Kuweitului, felicitînd conducerea ansamblului „Ciocîrlia" pentru inalta ținută artistică a întregului spectacol.

NAȚIUNILE UNITE. — După anunțarea hotăririi guvernului egiptean de a nu mai prelungi mandatul forțelor de observatori O.N.U. amplasate în Sinai, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a declarat •— în cadrul unei conferințe de presă organizată marți — că menținerea forțelor de observatori O.N.U. în Sinai va depinde de măsurile pe care le va hotărî Consiliul de Securitate. „Egiptul — a precizat Kurt Waldheim — așteaptă adoptarea de către Consiliul de Securitate a unei rezoluții care să contribuie la aplicarea documentelor săle precedente în legătură cu retragerea forțelor israeliene din teritoriile ocupate".Secretarul general al O.N.U. a relevat faptul că aspectul principal al scrisorii prin care ministrul de externe al R.A.E., Ismail Fahmi, a anunțat hotări- rea guvernului egiptean, constă

in afirmația potrivit căreia Egiptul nu se opune „folosirii adecvate a forțelor . O.N.U." și că aceste forțe nu 'trebuie folosite pentru ..perpetuarea ocupării teritoriului egiptean". Din punctul de vedere al Egiptului — a precizat Waldheim — forțele de observatori O.N.U. nu trebuie să servească Ia menținerea sau protejarea statu quo-ului. Egiptul dorește să se depășească acest statu quo și să se realizeze progrese in căutarea unei soluți a situației din Orientul Apropiat.Secretarul general al O.N.U. a declarat, de asemenea, că este esențial consimțâmintul părților interesate pentru menținerea forțelor O.N.U. Consiliul de Securitate se va reuni in următoarele zile.Mandatul forțelor de observatori O.N.U. amplasate în Sinai, între pozițiile ocupate de forțele militare egiptene și cele is- raeliene, urmează să expire la 24 iulie.
Intîlnirea la nivel înalt

TINERETUL LUMII

R. P. POLONA - Imagine dmtr-un nou cartier de locuințe din Varșovia

Islanda și-a extins 
zona națională 

de pescuit

a Pieței comune S. U.A.: tineri în căutare

Autoritățile sud-coreene încearcă
să perpetueze divizarea țării

Scrisoare adresată de vicepreședintele părții 
nord-coreene în Comitetul de coordonare Nord- 

Sud omologului său sud-coreeanPHENIAN. — Vicepreședintele părții nord-coreene a Comitetului de coordonare Nord-Sud a transmis o scrisoare vicepreședintelui in Comitet al părții de la Seul, in care relevă că autoritățile sud-coreene au violat principiile independenței, uniunii naționale și reunificării pașnice convenite de cele două părți — informează agenția A.C.T.C. Scrisoarea arată că „autoritățile sud-coreene încearcă să perpetueze divizarea țării, în loc să acționeze pentru reuni- ficare, refuză orice compromis cu partea noastră". Dialogul nord-sud — precizează A.C.T.C. — trebuie să urmărească să se ajungă la unificarea pașnică a țării, pe baza și în spiritul De-

clarației comune a Nordului și . Sudului din 4 iulie 1972.„Dacă partea sud-coreeană este dispusă intr-adevăr să continue dialogul cu noi — subliniază scrisoarea — trebuie să-și modifice fundamental atitudinea sa eronată de refuz a spiritului dialogului și a Declarației Nord- Sud din 4 iulie. Pentru a demonstra aceasta,' trebuie să înceteze campania anticomunistă și războinică, să revoce măsurile de represiune împotriva pa- trioților și populației din Coreea de Sud și să renunțe la politica divizării naționale, re- afirmîndu-și adeziunea față de Declarația comună, în conformitate cu principiile independenței și reunificării pașnice și ale mării uniuni naționale, convenite de cele două părți".

Conferința la nivel înalt a Pieței comune s-a deschis, miercuri după-amiază, la Bruxelles. Ordinea de zi a reuniunii cuprinde o largă arie de probleme, privind, îndeosebi, relansarea dialogului dintre țările producătoare și cele consumatoare de petrol și aprovizionarea cu energie, in general aspecte ale actualei situații economice șl monetare internaționale, evoluția evenimentelor din Orientul Apropiat, în contextul actualelor eforturi instaurarea în cursul dere a luatnistru al Marii Britanii, Harold Wilson, care a declarat că, din punct de vedere politic, industrial, economic și comercial, poporul britanic face parte in prezent din C.E.E. De acum încolo, Marea Britanie trebuie să joace

întreprinse pentru păcii în zonă, reuniunii de deschi- cuvintul primul mi-

un rol deplin in cadrul activităților pe care le desfășoară Piața comună. Harold Wilson a relevat că țările occidentale au de făcut față celei mai mari depresiuni economice de după anii ’30, fiind necesar ca problemele pe care le ridică această situație să fie înfruntate în comun.Primul ministru al Belgiei a prezentat, totodată, un raport interimar de informare in legătură cu însărcinarea pe care a primit-o în luna decembrie de a studia posibilitățile de întărire a unității țărilor membre ale C.E.E.

GUVERNUL Islandei a a- nunțat extinderea limitei zonei naționale de pescuit de la 50 la 200 mile. Măsura intre în vigoare la 1975.Ministrul pentru pescuitului, Matthias Bjarnas- son, a indicat că Islanda este dispusă să poarte discuții cu țările ale căror interese vor fi afectate de extinderea limitei.

urmează să15 octombrieproblemele
• GUVERNUL britanic regretă hotărîrea anunțată de Islanda de a-și extinde limitele zonei naționale de pescuit de la 50 la 200 mile marine și își exprimă, în același timp, speranța că vor putea fi realizate aranjamente pentru ca traulere- le britanice sâ continue să opereze în vechile limite — a declarat un purtător de cuvînt al Foreign Office-ului.

PANAMA: reafirmare a hotăririi
de a redobindi controlul asupra Canalului

Reuniunea O.S.A
de la San Jose

de slujbe
alegerilor prezi-

Desfășurarea experimentului
cosmic „SoiuzMOSCOVA. — Cosmonauții sovietici Alexei Leonov și Valeri Kubasov și-au consacrat ziua de miercuri controlului funcționării sistemelor de la bordul navei „Soiuz-19“, constatind că toate aparatele, în afara celor de televiziune, funcționează normal, în paralel cu operațiuni legate de trecerea pe orbita de cuplare cu „Apollo", au fost reparate și aparatele de televiziune.La ora 14,43 (ora Bucureștiu- lui), a fost conectat motorul, care a funcționat timp de 21 de secunde. Cosmonauții au raportat că operațiunea de corectare a traiectoriei a decurs normal și că ei se află pe orbita de cuplare.La bordul lui „Soiuz" au con-

Apollo"tinuat și diferite experiențe științifice.HOUSTON. — De la Centrul spațial american se anunță că zborul „Apollo" decurge normal. Astronauții Thomas Stafford, Vance Brand și Donald Slayton au intrat in legătură cu cosmonaută sovietici Alexei Leonov și Valeri Kubșsov, aflați la bordul lui „Soiuz-19“.în cursul zilei de miercuri, astronauții au reușit să degajeze intrarea în tunelul prin care se va realiza, după cuplare, trecerea dintr-o navă cosmică in cealaltă, blocată în ziua precedentă. Defecțiunea nu a fost gravă și, după cum apreciază specialiștii, nu afectează desfășurarea în continuare a programului.
PE SCURT• PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT

• ÎN STATUL Sabah (Borneo de Nord) din Malayezia. a fost fondat Partidul Unit Popular din Sabah. Noua grupare politică are drept principal țel, potrivit unei declarații a liderului său, Harris Saleh, să militeze pentru protejarea drepturilor populației din Sabah in cadrul statului malayezian.
• Expoziție românească 

la Varșovia

prilej, Dietei i se vor prezenta spre aprobare proiectele de legi privind majorarea prețurilor la tutun și la o serie băuturi alcoolice, precum sporirea taxelor poștale, asemenea, se menționează guvernul intenționează să avanseze un proiect de suplimentare a bugetului prevăzut pentru anul fiscal 1975.
deȘi De că

unor manifestații. Tribunalul i-a condamnat pe 203 dintre tineri la închisoare pe termene între 4 și 9 ani.Ca o primă măsură, autoritățile birmaneze au suspendat, în- cepînd de luna trecută, cursurile a 12 instituții de învățămînt din orașele Rangoon și Mandalay.

Miercuri, la San Jose, capitala Republicii Costa Rica, au început lucrările reuniunii ministeriale a Organizației Statelor Americane consacrată, in principal, modificării unor prevederi procedurale din Tratatul Inter- american de Asistentă Reciprocă (T.I.A.R.) ; aceasta va permite, implicit, abordarea problemei ridicării sancțiunilor împotriva Cubei, dictate de organizație în urmă cu aproape 11 ani.După cum s-a mai anunțat, majoritatea de cel puțin 12 state membre ale O.S.A., din totalul de 21, s-a pronunțat în favoarea: normalizării relațiilor diplomatice și economice cu Havana. multe dintre ele restabilind pe cale bilaterală raporturile cu Cuba. Pînă în prezent însă, statutul prevede obligativitatea majorității de două treimi din numărul de țări membre ale T.I.A.R. pentru ridicarea sancțiunilor O.S.A. împotriva unui stat membru. Or, statele latino-americane s-au manifestat pentru schimbarea acestei proceduri cu o alta care să prevadă un vot al simplei majorități.

„Republica Panama este pregătită să transpună în practică hotărirea sa de a redobindi controlul asupra Canalului Panama" a declarat, într-un interviu care apare la Caracas, OmarStăpînirea Statelor Unite a- supra așa-numitei Zone a Canalului constituie rezultatul vicios al politicii de dominație impuse acestui teritoriu ; ea trebuie să fie eradicată — a menționat el, relevînd că „în A- merica Latină gradul de conștientizare crește pe zi ce trece". Nu există nici o justificare, oricare ar fi ea, a prezenței trupelor americane pe teritoriul panamez, iar obiectivul nostru fundamental constă în desființarea bazei coloniale pe care americanii au stabilit-o în chiar

acordat săptămînalului „Semana", Torrijos, șeful guvernului panamez.inima teritoriului panamez — a subliniat Omar Torrijos.Generalul Omar Torrijos, șeful guvernului panamez, a convocat, pentru vineri, 18 iulie, A- dunarea Națională a Reprezentanților Districtuali în vederea dezbaterii negocierilor cu Statele Unite in privința încheierii unui nou tratat asupra Canalului Panama.Organul suprem al puterii poporului va putea face o evaluare a principalelor obstacole în vederea subscrierii unui nou acord asupra acestei căi interoceanice — a declarat Omar Torrijos.
Naționalizarea industriei petroliere 
pe agenda Congresului Național 

ai VenezueleiDezbaterile din Camera De- putaților a Congresului Național al Venezuelei cu privire la naționalizarea industriei petroliere — principala ramură a e- conomiei acestei țări — au intrat in faza finală odată cu inițierea discuțiilor referitoare la articolul 12 din proiectul puterii executive, care tratează problema indemnizațiilor.Articolul respectiv stabilește că, după o perioadă de 45 de

uni- cău- Fie taxele an, fie acoperi între- să din

Studenții americani la sfîrșit de an versitar sînt în tare de slujbe, pentru a plăti pentru viitorul pentru a-și cheltuielile deținere, ei trebuie se îngrijească timpul verii, să pună un ban de o parte pentru la toamnă. A- nul acesta, ca și anul trecut, ca și în alți ani, a găsi o slujbă oarecare nu este un lucru atît de simplu.Observatorii economiei, presa americană manifestă scepticism in privința reducerii ratei șomajului în țară in viitoarele luni ; se apreciază că cifra prezentată de Departamentul Muncii pentru luna iunie — 8,6 la sută —, în comparație cu 9,2 la sută — rata șomajului în mai. ar reprezenta doar o scădere aparentă și ar fi rezultatul unui sistem de calcul eronat

dinainteadențiale și a sărbătoririi bicentenarului american. De aceea a planificat un ritm de creștere de 6 la sută. Legile economice sint mai rigide și nu țin seama de dorințe : pentru fiecare procent peste cifra de 4 la sută, rata șomajului poate scădea doar cu... o treime de procent, așa .incit, conchid planificatoi^" în cazul cel mai „fericit", lata șomajului va fi de 8 la sută din totalul forței de muncă. Deci, chiar în cazul unei redresări economice, milioane de oameni, printre care foarte mulți tineri — și mai mulți în aceste luni de vară — vor fi în permanentă căutare de lucru.Acestea fiind coordonatele de perspectivă ale șomajului în S.U.A., situația actuală se prezintă astfel : patronii marilor întreprinderi care au concediat mii și zeci de mii de muncitori ezită sau, pur și simplu, refuză să reangajeze pe foștii lor sala- riați, nefiind încă siguri că economia va ieși din impas și că își vor putea acoperi cheltuielile de producție municipalitățile marilor o rașe sint antrenate in conce

Tineri negri in așteptarea unei slujbe ocazionale. Căutări
le lor au fost zadarnice ; pe piața muncii șomajul se men
ține în cote ridicate.zile de la adoptarea legii naționalizării industriei petroliere, guvernul va înainta companiilor concesionare o ofertă oficială de indemnizare pentru toate drepturile asupra bunurilor afectate. Legea prevede că suma acordată cu titlu de indemnizație nu va putea fi superioară valorii bunurilor expropriate, din care vor fi scăzute toate drepturile materiale recunoscute ale muncitorilor și funcționarilor.

care a luat în considerare factori conjuncturali. „De fapt, scrie revista Newsweek, cum spun de luni de americani guvern sau din lui, șomajul se acest an,

ÎN SALOANELE Galeriei de artă a Uniunii Artiștilor Plastici din Polonia a avut loc, la 16 iulie, vernisajul expoziției românești „Forme mici sculpturale", în cadrul căreia sînt prezen- 'tate 30 de lucrări aparținînd unor sculptori din București. La deschiderea expoziției au participat membri ai conducerii Uniunii Artiștilor Plastici din Polonia, critici de artă, ziariști. Au fost de față Gheorghe Gustea, însărcinat cu afaceri României la Varșovia, membri ai ambasadei.

Paris 
român primit 
de J. Chirac

ambasadorul

a.i. al
e LA MOSCOVA s-au încheiat lucrările primei sesiuni a noii legislaturi a Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse, la care au participat L. Brejnev, N. Podgornîi, A. Kosîghin, alți conducători de partid și de stat sovietici. După cum informează agenția T.A.S.S., deputății au ales Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. și au aprobat componența guvernului acestei republici unionale. în funcția de președinte al Prezidiului Sovietului Suprem a fost reales Mihail Iasnov. iar în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al R.S.F.S.R. a fost numit din noul Mihail Solomen- țev.

MIERCURI după-amia- ză ambasadorul României la Paris, Constantin Flitan, a fost primit, la palatul Ma- tignon, de primul ministru al Franței, Jacques Chirac.în cursul întrevederii a fost examinat stadiul actual al relațiilor româno-franceze și perspectivele lor de dezvoltare. De asemenea, a fost evocată apropiata vizită pe care șeful guvernului francez urmează să o facă in Republica Socialistă România.
• POTRIVIT unui comunicat guvernamental, dat publicității la Rangoon și reluat de agenția Associated special sentințe arestați

un tribunalPress,constituit a pronunțat împotrivaluna trecută în cursulstudenților

© Sesiune specială a 
Dietei japonezeDUPĂ cum relatează agenția Kyodo, membrii cabinetului nipon și liderii Partidului Liberal Democrat — de guvernă- mînt — au căzut de acord în legătură cu convocarea unei sesiuni speciale a Dietei, la începutul lunii septembrie. Cu acest

• „AFACEREA STONEHOU- SE“, care a preocupat mai multe luni cercurile politice britanice, se apropie de sfîrșit. Parlamentarul britanic John Stonehouse, care a încercat să obțină azil în Australia, după ce a fost acuzat de unele infracțiuni in Anglia, va fi extrădat, la 17 iulie, de autoritățile de la Canberra. în acest sens, ministrul australian al justiției, Kep Ender by, a semnat, miercuri, formalității^, necesare.
• Ziua NamibieiCONSILIUL Națiunilor Unite pentru Namibia a hotărît sărbătorirea Zilei Namibiei în cadrul unei festivități speciale, care va avea loc la 26 august, la sediul O.N.U. La festivitate vor lua cuvintul secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, precum și conducătorii principalelor instituții specializate ale organizației.

de dolari, au fost provocate culturilor și plantațiilor sudul statului Jersey. Imense tinderi de lanuri au fost acoperite ape. Cîteva rafale de grindină, atingînd in unele locuri mărimea unui ou de porumbel au defoliat livezile de pomi fructiferi. Mari pagube materiale au fost provo

Ploi torențiale cad de șapte zile continuu asupra unor state de pe coasta de est a S.U.A., provo- cînd mari inundații, distrugeri de zeci de milioane de dolari și pierderi de vieți omenești. Guvernatorul statului New Jersey a cerut președintelui Ford să declare drept zone calamitate mai mul- —... .----- -te districte puternic cate locuitorilor lo- afectate de inundații catastrofale.Cele mai mari pagube, evaluate deja Ia peste 20 milioane:

din Newîn-de

calităților Bergen, Passaic, Sommerset, precum și orașului Rahway, unde a fost

declarată ,.starea de urgență". Inundațiile au devastat zeci mii culturi și lanuri statul Maryland. Ci- teva zone din acest stat au fost declarate „regiuni calamitate". Potrivit unor date preliminare, s-au înregistrat 25 de victime omenești.Serviciul meteorologic din New York anunță că in ultimele zile au fost dobori- te toate recordurile de căderi de precipitații, stabilite in 1872.

de de hectare de in
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• UN MEDIC GREC A OFERIT UN MILIARD DE LIRE ITA
LIENE „oricui l-ar ajuta să cunoască adevărul" despre dispari
ția fostului său prieten, Alexandru Onassis, care și-a găsit moar
tea intr-un accident de avion. După .părerea medicului, avio
nul ar fi fost sabotat • PE URMELE LUI HANIBAL. 20 de bri
tanici, printre care o femeie, și-au propus să traverseze pe jos 
Alpii, urmind ruta trasată de Hanibal în anul 218 î.e.n. El speră 
ca in 15 zile să parcurgă cei 250 Km străbătuți de cartaginez 
cu elefanții săi • UN SERGENT AL AVIAȚIEI AMERICANE 
CARE SE NUMEȘTE LOCOTENENT a cerut schimbarea nume
lui său, motivînd că el este un handicap in cariera sa militară 
• ÎNTRECERE INTRE AVION ȘI MAȘINA. Avionul a ciștigat 
doar cu un mic avans o cursă de zece tururi de pistă la Flo
rența. întreceri de acest fel au loc în Italia in fiecare an, înce- 
pind din 1927. Deși superioritatea avioanelor a fost dovedită de 
fiecare dată, florentinii nu s-au lăsat convinși * UN PASA
GER CLANDESTIN IN... „APOLLO". Cosmonauții americani au 
descoperit cu surprindere că nu erau singuri la bordul navei: 
un țînțar, nu cu totul inofensiv, bîzîia în jurul lor. Nimeni nu 
știe cum insecta a putut să se strecoare în vehiculul spațial. 
Centrul de control de la Cap Canaveral le-a propus cosmonau- 
ților să întreprindă a 36-a experiență științifică la bord, dar 
cei trei americani din spațiu au preferat să se debaraseze de 
intrus cit mai repede posibil * ClT POATE VALORA O CUPA! 
In cadrul unei licitații ce a avut loc la galeriile „Sotheby’s" din 
Londra, o cupă de sticlă datînd din secolul al XVIII-lea a fost 
vîndută pentru suma de 44 800 dolari. Se pare că prețiosul obiect 
a fost realizat in 1762 pentru a celebra nașterea viitorului rege 
al Angliei, George al IV-lea. Cupa, care a fost achiziționată de 
un muzeu din Londra, este unul din cele trei obiecte de acest 
fel aparținînd familiei regale, realizate de sticlarul William 
Beidly « O PROPUNERE PENTRU... DIVERSIFICAREA HRA
NEI. Biologul neozeelandez V. B. Meyer-Rochow, de la Univer
sitatea din Waikato, a propus, intr-un studiu publicat într-o 
revistă științifică de la Melbourne, ca locuitorii planetei să in
cludă in hrana lor zilnică o serie de insecte comestibile și ter
mite, pentru a se putea rezolva criza de alimente din lume. în 
plus, arată specialistul neozeelandez, consumul acestora ar servi 
la dobîndirea imunității Împotriva unor boli transmise de in
secte. Autorul studiului menționează, între altele, că unele din
tre termite și larvele diverselor insecte ar fi deosebit de nu
tritive • DUPĂ PATRU ANI. Un vaccin eficace împotriva ca
riilor ar putea fi pus la punct In curînd în Marea Britanie — 
anunță revista „British Dental Journal", care publică un rezu
mat al cercetărilor și experiențelor desfășurate la Institutul din 
Downe, comitatul Kent. Vaccinul, produs pe baza streptococului 
ce provoacă tăriile dentare (streptococcus mutans) a fost ex
perimentat pe maimuțe șl s-a dovedit eficace și după patru ani 
de la inocularea inițială • VINATORII DE COMORI. Căutătorii 
de comori subacvatice de ia Key West — Florida au reușit să 
scoată la suprafață alte cinci tunuri de pe galionu! spaniol „Nues- 
tra Senora de Atocha", care s-a scufundat în timpul unui ura
gan din 1622, avînd la bord lingouri de aur și argint-în valoare 
de peste 100 milioane de dolari. Vicepreședintele firmei care 
întreprinde operațiunile, „Treasure Salvors Inc", Bleth McHaley, 
a precizat că tunurile, în greutate de circa două tone fiecare, 
au o valoare de 20 000 de dolari bucata. în urmă cu cinci ani, 
firma amintită, specializată in < căutarea comorilor submarine, a 
scos la suprafață din zona amintită bare șl monede de aur și 
argint în valoare de cinci milioane dolari. McHaley a arătat că 
celebra comoară de pe galionul spaniol s-ar putea afla pe fun
dul mării, la o adîncime de circa 15 metri, într-un punct situat 
la 64 Km vest de localitatea Key West.
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Luînd cuvintul cu prilejul inaugurării lucrărilor celui de al șaselea Congres interamerican de inginerie chimică, ce se desfășoară la Caracas cu participarea a peste 300 delegați din diferite țări, președintele Ve- nezuelei, Carlos Andres Perez, a subliniat importanța unei mai strînse unități între statele din așa-numita „lume a treia" în vederea apărării resurselor naturale de care dispun și utilizării lor în avantajul propriilor popoare. în context, șeful statului venezuelean a relevat necesitatea lărgirii cooperării între țările din America Latină pentru dobîndirea unei reale independențe economice.

după zile economiștii din fara înrăutăți în _____ ____ ,inte de a se îmbunătăți — și ceea ce este mai supărător — e aproape sigur că el va rămîne la un nivel foarte ridicat ani de zile". Nu este o apreciere pesimistă singulară. Amărăciunea răzbate din aproape toate evaluările acestui fenomen cronic societatea americană, mai optimiști se bazează calcule și speră ca în perspectivă S.U.A. să iasă din recesiunea economică și să înregistreze o mărire a ritmului dezvoltării economice. se consideră necesară o creștere economică de 4 la sută pentru ca șomajul să rămînă la nivelul actual. Administrația ar dori, desigur, o reducere a numărului șomerilor in țară în viitoarele 18 luni
Republica Afganistan

Au trecut doi ani de cînd la Kabul a fost abolită monarhia și instaurată prima republică din istoria Afganistanului. Imediat după instalarea sa, Mohammed Daud, președintele noii republici, declara că actul de la 17 iulie „a fost pregătit, organizat și înfăptuit în exclusivitate de către forțele patriotice afgane și susținut de păturile sărace ale societății și de tineretul din țară".• Afganistanul, țară a munților înalți, cu văi pitorești și defileuri stîncoase, este situată în Asia centrală, avind o suprafață de 650 000 kmp și o populație de ' "" ......... ' "cuitori. _ ___ r_Kabul unde trăiesc aproximativ 600 000 oameni.' • Istoria poporului de la poalele munților Hindukuși este străveche și bogată în semnificații. In lupta împotriva dominației străine s-au creat condițiile în vederea constituirii în secolul al XVIII-lea a statului

circa 17 milioane de lo- Capitala este orașul

a- va ina-

din Cei pe

dierea a zeci de mii de persoane ea urmare a deficitelor lor bugetare care au ajuns „o maladie cilrentă". Cele două sfere, productivă și administrativă, în care tinerii ar putea să se angajeze, sînt practic blocate. Slujbele pe care le pot găsi sint ocazionale, cîteva zile pe IunăA<ș prost retribuite. ;Cel mai mult de suferit de pe urma acestei situații o au tinerii negri în rîndul cărora rata șomajului este dublă față de cea a albilor. La convenția Asociației naționale pentru progresul oamenilor de culoare (NAACP) se indică o rată a șomajului de aproape 15 la sută printre negri. Experții guvernamentali precizează că situația in domeniul șomajului rămine neschimbată, ceea ce lasă să se întrevadă noi dificultăți materiale pentru tineri la începutul viitorului an universitar.
D.T.

fișierindependent mai multor rezistentei îndîrjite a poporului afgan, la 27 mai 1919, Anglia a fost nevoită să recunoască independența Afganistanului.• în momentul proclamării republicii, patru cincimi din populație lucra in agricultură. Pămînturile sînt cultivate mai in proporție de 5—6 sută. Creșterea vitelor (15 Iioane ovine, 5,5 milioane de miel karakul anual) ponderea principală în economiei afgane. Actualmente, se extind suprafețele cu plante tehnice. Astfel, ca urmare a unor asemenea preocupări se estimează că producția de bumbac va ajunge în acest an la 150 000 tone, ceea ce reprezintă o creștere insemnată în raport cu cea din 1974, cind au fost recoltate 108 000 tone. Se depun eforturi pentru crearea unei ’temelii industriei naționale, aflată în plin proces de dezvoltare. Sînt în curs de elaborare zează unei dotată bazată dernă.• La Kabul se manifestă un viu interes pentru înfăptuirea

afgan. In urma războaie, datorită

nula mi- pieideține cadrul'» cultivate Astfel, a unor asemenea

ample măsuri care vi- crearea și dezvoltarea economii independente, cu o tehnică avansată, pe o planificare mo-

programului de extindere a rețelei medico-sanitare și a învă- țămintului de toate gradele. Potrivit planului guvernamental, în perioada 1974—1975 în localitățile rurale vor lua ființă 140 puncte medicale, va spori numărul paturilor și se vor extinde spitalele, se vor înființa noi centre de învățămînt medical. In ceea ce privește învăță- mintul, în baza unui decret prezidențial, întregul sistem de învățămînt a trecut în întregime sub controlul statului, avîn- du-se în vedere dezvoltarea școlii în conformitate cu cerințele economico-sociale ale țării. A fost creată o direcție națională pentru combaterea analfabetismului.• Pe plan extern Republica Afganistan promovează principiile nealinierii, se pronunță pentru respectarea independenței naționale, egalității în drepturi, neintervenției in afacerile interne ale altor țări, pentru colaborare cu toate statele, indiferent de orînduirea lor social- politică. Intre România și Afganistan s-au statornicit și cunosc un curs ascendent relații de prietenie și colaborare, întemeiate pe stimă, respect și avantaj reciproc.
I. T.
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