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DECRET PREZIDENȚIAL
cu privire la încetarea stării de necesitate 

pe teritoriul țării, cu excepția județelor limitrofe Dunării
Examining modul în care au fost 

aplicate hotărîrile ți măsurile luate 
de Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. și prevederile Decretului Pre
zidențial cu privire la instituirea stării 
de necesitate, constat, cu profundă 
satisfacție, că, la chemarea partidului 
ți statului, comuniștii, toți oamenii 
muncii, întregul nostru popor, au ac
ționat cu forțe unite, pentru preve
nire? *i combaterea inundațiilor, în
lăturat a consecințelor acestora și a- 
sigurarea desfășurării normale a în
tregii activități productive. S-au 
luat măsuri pentru a se stăvili revăr
sarea apelor, pentru strîngerea ți 
salvarea recoltei, repunerea în func
țiune a unităților economice afectate, 
restabilirea căilor de comunicații, a 
rețelelor electrice și de telecomunica
ții, pentru limitarea pagubelor prici
nuite avutului obștesc ți personal.

Dind o înaltă apreciere eroismului, 
abnegației ți spiritului de sacrificiu 
cu care s-a acționat în aceste împre
jurări grele, adresez cele mai calde 
felicitări clasei noastre muncitoare, 
țărănimii, tuturor oamenilor muncii, 
activiștilor de partid, de stat, ai or
ganelor obștești, precum și unităților 
forțelor armate, unităților Ministeru
lui de Interne și formațiunilor gărzi
lor patriotice, pentru modul exemplar 
în care și-au îndeplinit misiunea.

Este necesar ca, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, oamenii muncii 
din toate sectoarele de activitate să 
acționeze în continuare, cu fermitate, 
pentru repunerea în funcțiune a tu- 
>u"v capacităților de producție ți 
înlăturarea pierderilor suferite, recu
perarea într-un termen scurt a restan
țelor determinate de calamitățile na
turale și asigurarea desfășurării rit
mice a activității productive, în ve
derea îndeplinirii ți depășirii sarcini
lor de plan.

în scopul aducerii la îndeplinire a 
hotărîrii Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. eu privire la măsurile

ce se impun în continuare pentru în
lăturarea cît mai grabnică a efecte
lor inundațiilor, decretez :

Art. 1. - incepînd cu data de 18 iu
lie 1975, încetează starea de necesi
tate instituită prin Decretul Preziden
țial nr. 145/1975. cu excepția județelor 
limitrofe Dunării.

Art. 2. — Comitetele ți birourile e- 
xecutive ale consiliilor populare din 
județele ți localitățile limitrofe Du
nării vor acționa în continuare, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
în conformitate cu prevederile De
cretului privind instituirea stării de 
necesitate, pentru aducerea la înde
plinire a tuturor măsurilor stabilite în 
vederea prevenirii revărsării apelor 
pe întregul curs ol fluviului, pentru a- 
părarea localităților, unităților socia
liste si a culturilor agricole împotriva 
inundațiilor.

în acest scop, organele locale de 
partid si de stat vor mobiliza întreaga 
populație aptă de muncă, militarii și 
formațiunile gărzilor patriotice, pen
tru continuarea lucrărilor de întărire 
si înălțare a digurilor, precum si pen
tru îndeplinirea tuturor celorlalte lu
crări prevăzute în planurile de ană- 
rore împotriva inundațiilor pe Du
năre.

Art. 3. - Ministerele, celelalte or
gane centrale, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene si 
al municipiului București, precum si 
toate unitățile socialiste vor lua mă
suri în vederea renunerii în funcțiune 
a tuturor capacităților de producț'e 
afectate de inundații si recuperării, 
pe fiecare minister, în fiecare ivdeț și 
in fiecare unitate, a pierderilor su
ferite.

Unitățile socialiste care nu au fost 
afectate de inundații vor realiza pro
ducții suplimentare la produsele ce
rute în mod deosebit' pe piața internă 
și la export, pentru asigurarea recu
perării integrale a pierderilor din in

dustrie, agricultură ți din alte dome
nii.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii ți 
Industriei Alimentare, Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole de 
Producție, comitetele ți birourile exe
cutive ale consiliilor populare, con
ducerile unităților agricole vor asi
gura mobilizarea țărănimii, a specia
liștilor și a tuturor cetățenilor apți de 
muncă pentru :

a) încheierea recoltării în cel mai 
scurt timp a culturilor de vară ți în
deosebi a păioaselor ;

b) transportul și depozitarea în 
bune condîțiuni a întregii recolte ;

c) continuarea acțiunilor de scur
gere a apelor de ae suprafețele 
inundate și de pe cele unde băltește 
apa ;

d) efectuarea lucrărilor de întreți
nere și de completare ia culturile a- 
fectate partial do inundații ;

e) însăniînțarea cu culturi duble, 
îndeosebi de porumb și legume, pe 
suprafețe mai mari decît cele prevă
zute in plan, în vederea compensării, 
într-o măsură cît mai mare, a pier
derilor provocate de inundații ;

f) recoltarea, transportul și depozi
tarea furajelor ;

g) realizarea producțiilor planifica
te de carne ți lapte.

Comitetele și birourile executive 
aie consiliilor populare vor acționa, 
in conformitate cu Legea privind or
ganizarea și desfășurarea muncii în 
agricultură, pentru organizarea, în 
bune condiții, și executarea la timp 
ți de calitate superioară a tuturor lu
crărilor agricole, pentru întărirea dis
ciplinei muncii în agricultură, stabi
lind orarii de lucru și sarcini obliga
torii pentru fiecare unitate, formațiu
ne de lucru, pentru toți lucrătorii din

agricultură. Se vor lua măturile ne
cesare pentru funcționarea fără în
trerupere a tuturor mașinilor agri
cole. '

Art. 5. - Ministerul Transporturilor 
si Telecomunicațiilor, comitetele ți 
birourile executive ale consiliilor 
populare vor lua măsurile necesare 
pentru repararea si consolidarea căi
lor de comunicații și vor asigura. în 
cel mai scurt timp, restabilirea activi
tății normale in transporturi.

Ministerul Transporturilor ți Tele
comunicațiilor va elabora și supune 
spre aprobare programul de consoli
dare și protecție a căilor ferate, de 
supraînălțare a drumurilor, precum ți 
de lărgire si deschidere a podurilor, 
care s-au dovedit necorespunzătoare 
in condițiile inundațiilor.

Art. 6. - Consiliul National al Ape
lor ți comitetele executive ale consi
liilor populare județene ți al muni
cipiului București vor lua în continua
re măsuri de refacere, întărire ți ex
tindere a diourilor de apărare, cu 
soluții definitive, precum ți de reali
zare a lucrărilor de regularizare si 
adîncire a albiei riurilor. pentru apă
rarea localităților ți unităților econo
mice în-notriva inundațiilor.

Art. 7. - Organele ți orqanizatiile 
de partid, de stat și obștești, unitățile 
socialiste din toate sectoarele de ac
tivitate și. in primul rind, din industrie 
și agricultură, vor acționa eu toată e- 
neraia și fermitatea, mobilizînd co
lectivele de oameni ai muncii, întrea
ga populație, astfel incit pînă la sfîr- 
situl anului 1975. să fie recuoerate, în 
întregime, pierderile suferite de pe 
urma inundațiilor, asigurîndu-se prin 
aceasta dezvoltarea economico-so- 
cială în ritm susținut a țării și ridica
rea bunăstării celor ce muncesc.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Pregătind Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R.

TINERII ÎSI SPORESC EFORTURILE
•»

Cum se respectă 
obiectivul practicii 

de vară

pentru a realiza producții suplimentare pe măsura cerințelor 
reconstrucției, ale recuperării cît mai grabnice a pierderilor

C
u excepția județelor limitrofe Dunării, 
starea de necesitate a încetat pe în
tregul teritoriu al țării. Viața reintră 
treptat în făgașul său firesc, duoă 
zile și nopți de luptă eroică cu apele revăr

sate. Nu este însă timp pentru odihnă. După 
retragerea viiturilor, vedem limpede cît avem 
de refăcut, de reconstruit. Cu aceeași ne
țărmurită dragoste de țară, cu aceeași fierbin
te solidaritate și neostenite energii, locuitorii 
orașelor și satelor, ostașii patriei, întregul nos
tru tineret se află în continuare la datorie. 
Insușindu-și cu întreaga lor conștiință patriotică 
si revoluționară Hotărîrea Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la măsurile 
ce se impun în continuare pentru înlăturarea 
cît mai grabnică a efectelor inundațiilor, mi
lioanele de comuniști și uteciști, muncitori, ță
rani, intelectuali, participă cu toate eforturile 
Ia sporirea producției industriale, la strîngerea 
recoltei de pe cîmp, la reconstrucția orașelor 
și satelor afectate, la prevenirea altor revăr
sări. Rezultatele fiecărei zile și nopți de muncă 
sînt mărturia cea mai vie a dăruirii cu care între
gul nostru popor răspunde la chemarea secre
tarului general al partidului, pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor pe care partidul le 
pune în această perioadă, în fața noastră, a 
tuturor.

PROGRESUL BRAILA. Alexe Costică și Ilie Sirbu, doi dintre tinerii care și-au 
suplimentat angajamentele și au trecut la japte (amănunte în pag. a 2-a)

Spre șantierele din zonele calamitate

PREFABRICATE $1 MATERIALE
AU ÎNDEPLINIT 

CINCINALUL
DE CONSTRUCȚII SUPLIMENTARE

liniile tehnologice în mers continuu, producție supli- 
toate sortimentele • Un schimb în întreprindere, un 

Cei trei sute de tineri din căminul pentru 
• Fiecare comandă se onorează

• Toate 
mentară la 
schimb pe ogoare • 
nefamiliști în trei zile fără repaus 
în maximum 24 de ore.

Noaptea trecută, din întreprin
derea de prefabricate din beton 
,,Progresui“-București a plecat 
un tren încărcat cu 80 de tuburi 
-precomprimate în lungime de 
400 metri și un diametru de 
1 000 mm., solicitați urgent de 
comandamentul județean pentru 
prevenirea și combaterea efec
telor inundațiilor Dîmboviței. 
Timp de citeva ore, zeci de ti
neri alături de alți muncitori au 
ajutat echipele de încărcători 
pentru ca producția cerută să

fie încărcată și expediată cu 
maximă operativitate știind că 
tuburile respective sint stringent 
necesare pentru amenajarea 
scurgerii apelor din localitățile 
inundate. Este, dealtfel, unul 
din transporturile zilnice care 
pleacă din această mare între
prindere spre zonele calamitate.

— Trei garnituri complete de

ROMULUS LAL

(Continuare in pag. a Ii-a)

Pe adresa Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, continuă să so
sească telegrame prin care co
lectivele din unități industriale 
anunță cu bucurie și mindrie 
patriotică îndeplinirea prevede
rilor planului cincinal. Rapor- 
tînd acest succes de seamă, oa
menii muncii din orașul BALȘ 
subliniază in telegrama adresată 
cu acest prilej că sint hotărîți 
să depună in continuare toate 
eforturile pentru a obține peste 
prevederile cincinalului o pro
ducție industrială suplirfientară 
de 1,4 miliarde lei. reprezentînd: 
utilaje agricole și instalații de 
irigat in valoare de 720 milioane 
lei, precum și alte produse in
dustriale șl bunuri de consum.

Totodată, ei se angajează să fie 
alături de țăranii cooperatori pe 
frontul bătăliei pentru strîngerea 
și înlăturarea grabnică a pagu
belor produse de calamități. 
Urmind prețioasele Indicații 
date de dv„ mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul vizitelor dumneavoastră de 
lucru în orașul Balș — se spune 
in telegramă —, comuniștii, 
toate colectivele de muncă din 
Întreprinderile industriale vor 
face și pe mai departe dovada 
vredniciei și perseverenței lor, 
realizînd și depășind angajamen
tele asumate, pregătind astfel 
condiții temeinice pentru înde
plinirea viitorului cincinal.

(Agerpres)

Pentru încheierea grabnica a recoltării și depozitării 
fără pierderi a tuturor culturilor de vară, 
pentru eliminarea apelor de pe terenurile inundate, 
pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și insămin- 
țarea de culturi duble și legume pe suprafețe cît mai mari

■ TOTI TINERII SATULUI ÎN ClMP!
- PARCUL DE UTILAJE SI MAȘINI 

INTEGRAL FOLOSIT!
în toate comunele 

județului Argeș, mii 
de oameni, de la elevi 
pînă la cei mai vârst
nici, au ieșit zi de zi 
la recoltatul păioase
lor, al legumelor și re- 
insâmințări. Așa se 
explică cum pînă la 
această oră orzul a 
fost recoltat de pe în
treaga suprafață de 
4 650 hectare iar griul 
de pe suprafața de 
23 105 hectare și au 
fost insilozate 105 000 
tone furaje. Folosin- 
du-se atit combinele 
dar mai ales seCerile 
și coasele, intr-o sin
gură zi (16 iulie) s-a 
strîns recolta de griu 
de pe 3 720 hectare și 
2100 tone furaje. Cu 
cele mai bune rezul
tate se înscriu coope
rativele agricole din 
Mărăcineni, Golești, 
Călinești, Moșoaia și 
Topoloveni.

La C.A.P. Ștefănești, 
oamenii din comună, 
în ajutorul cărora au 
venit ieri 200 de mun
citori din municipiul 
Pitești și 300 de. elevi 
ai Liceului mecanic 
nr. 1, au recoltat ma
nual 125 hectare cu 
griu. Mecanizatorii Ni-

colae Ganță, Alexan
dru Bălan, Nicolae 
Buinea, Gheorghe Vi
zitiu aveau aliniate 
combinele pe porțiu
nea zvîntată de lingă 
șosea unde băteau la 
staționar snopii de 
griu transportați cu

teasa și Nicolae Vizi
tiu, pregătesc terenul 
iar in urma lor. 40 de 
cooperatori plantează 
varza de toamnă, în
sămânțează fasolea și 
castraveciorii.

Față însă de forțele 
existente și de aju

Ritmul crește doar 
printr-un orar de muncă 

riguros respectat

RAID ÎN JUDEȚUL ARGEȘ

brațele și atelajele de 
zeci de tineri. în gră
dini, în vie, la porumb, 
întîlnim aceeași activi
tate susținută. Pre
ședintele C.A.P.. Ale
xandru Mihalcea, pre
zent între legumicul
tori ne arată că nici 
acest sector nu a fost 
neglijat. Pe locul ce
lor 10 hectare cu le
gume distruse de fu
ria apelor, doi meca
nizatori, Nicolae Preo

toarele primite din ju
dețele Bistrița-Năsăud 
și Ialomița, rezultatele 
nu sînt dintre cele mai 
bune. Spunem aceasta 
deoarece in județ griul 
mai trebuie strins de 
pe suprafața de 29 292 
hectare, iar în unele 
unități agricole cum 
sint cele de pe raza 
consiliilor intercoope- 
ratiste Birla. Căteas- 
ca. Costești, Miroși re
colta nu e strinsă nici

de pe 30 la sută din 
suprafețele existente. 
Și toate aceste consi
lii au prevăzute cele 
mai întinse terenuri 
pentru semănat cu a 
doua cultură. Avînd in 
vedere că în ultimele 
zile timpul s-a îmbu
nătățit simțitor, se cere 
mobilizarea tuturor 
forțelor de muncă și 
mecanice. Ritmul de 
lucru poate crește 
doar printr-un orar 
zilnic de muncă la res
pectarea căruia să fie 
obligați toți oamenii 
satului. Conducerile 
unităților agricole tre
buie să nu uite că tot 
la fel de urgentă este 
și însămînțarea cultu
rilor succesive de po
rumb și legume pe su
prafețe mai mari de- 
cît cele planificate 
pentru recuperarea 
pierderilor provocate 
de iureșul apelor. Dacă 
pînă acum nu se pu
tea ara și semăna din 
cauza terenului moale, 
incepînd cu săptămîna 
aceasta și lucrările a- 
mintite se pot desfă
șura in mai toate uni
tățile agricole.

MARIAN OVIDIU

Unde nu intră combinele, intră secerătorile
Foto : O. PLECAN

„Fiecare student la locul 
nici o zi de practică

în fabricile, uzinele, instituți
ile orașului de pe Bahlui se află 
cei peste 3 200 studenți care în 
această perioadă execută prac
tica de vară in unitățile eco
nomice, industriale și agricole, 
spitale, instituții și ateliere- 
școală. Pe mulți dintre ei. pe 
cei care in aceste zile au cerut 
să întrerupă perioada de prac
tică tehnologică. îi putem intilni 
pe diguri, pe ogoare, in unități 
agricole, voluntari intr-o între
cere in care munca lor înseamnă 
siguranță in fața apelor și recol
te bogate. Dar ce fac ceilalți, 
colegii acestora, cei ce in fie
care dimineață, la ora 7, intră 
pe porțile întreprinderilor cu le
gitimația pe care scrie „student 
în practică" ? Am încercat să 
aflăm răspunsul printr-un raid 
în întreprinderile : Combinatul 
de fire sintetice, „Tehnoton",

întreprinderea metalurgică, toa
te unități puternice ale indus
triei ieșene, și atelierul-școală 
al Institutului politehnic.

RAID ÎN CENTRUL 
UNIVERSITAR IAȘI

PRACTICA - O EXCURSIE DE 
STUDII SAU CE POATE SĂ 
ÎNSEMNE „PRACTICĂ TEHNO
LOGICA"

La întreprinderea metalurgică 
Iași 100 de studenți de la facul
tățile de Electrotehnică, Electro- 
energetică, Fizică și T.C.M. se 
aflau in practică tehnologică, 
adică, după spuse’ ing. Ion

de muncă, 
irosită44

Văcăreanu. instructor cu practi
ca din partea întreprinderii, 
..fac supraveghere și ajută mun
citorii la lucrările mai simple". 
Dar „studenții au și «caiete de 
practică» în care este trecut în 
fiecare zi cite un proces tehno
logic al pieselor pe care le 
execută".

Dacă sint încadrați în procesul 
de producție ? „Nu !“ — un „nu" 
foarte categoric, formulat de in
terlocutor. De ce această situa
ție ? Ne lămurește Florian Tu- 
dorache (an I, Facultatea T.C.M., 
subingineri): „Complexitatea lu
crărilor ne-a împiedicat să ne 
integrăm in procesul de produc
ție. cu toate că intreprinderea 
ca profil a fost foarte bine alea-

VIOREL IONIȚA

(Continuare in pag. a 11-a)

i Duăm”
ȘANTIERUL NATIONAL 

AL TINERETULUI 
GIURGIU - RĂZMIREȘTI

ÎNTRE APE 
Șl DIGURI 

prezență 
eroică a 
uniformei 

de brigadier
(ÎN PAGINA A III-A)

Dintre faptele cele mai semnificative ce 
ni s-au relevat în perioada ultimelor zile, 
de confruntare cu dezlănțuirea unor forțe 
ale naturii, a fost comportamentul excep
țional al tinerilor militari. Cu consecvență 
am auzit din absolut toate colțurile țării 
că „n-a fost situație mai dificilă din care 
ei să fi lipsit", că „ei au dus greul" etc. 
Am înregistrat admirativ acest comporta
ment excepțional 
al băieților noștri 
în uniformă kaki, 
fiindcă, de ce să 
n-o spunem ? - pe 
fondul unei seri
oase participări 
generale a popu
lației împotriva ca
lamităților sau e- 
fectelor lor-, am mai auzit și despre unii 
cetățeni care în aceleași zile „dădeau la 
pește", sau stăteau pur și simplu specta
tori cînd alții lucrau cu zi, cu noapte.

Citeva fotografii făcute de reporterii 
„Scînteii tineretului" la Buftea, ni-i arată 
pe militari vîriți pînă la gît în viitoare, a- 
părînd localitatea, dar și îi surprind pe 
cîțiva localnici... stînd cu mîinile la piept. 
Uitîndu-se. Ciudată inversare de roluri I O 
știre primită dintr-o comună a județului 
Timiș ne anunța, de asemenea, că „profe
sorii și pionierii au cules recolta ajutați 
de țărani"... I! Scriitorul Marin Preda a 
fost acela care, încă cu cîțiva ani în urmă,

se întreba nedumerit : cine sînt aceia care, 
sțînd rezemați în porți, așteaptă boierește 
să vină ostașii și copiii ele la oraș să le 
secere griul ?

O asemenea atitudine nu este în firea 
gospodarului autentic, iar țăranul într-a- 
devăr harnic n-a privit niciodată nepăsă
tor cum se strică pîinea-n cîmp, neculeasă, 
iar asta indiferent cît de puțin sau cît de

CUCOANA AGRICOLĂ

(adusă, firesc, nu de sărăcie, ci de o stare 
de b ine, însă prost interpretată) și este de 
ajuns să fie unul numit brigadier în cîmp 
sau la grajduri că-i și vezi consoarta sco- 
țîndu-și cuconia-n pridvor. De la el au în
vățat și nevasta tehnicianului agricol, și 
aceea a funcționarului de la consiliul 
popular, și aceea a milițianului, ba chiar 
și acelea ale șoferilor, ale tractoriștilor, 

ale magazioneri
lor... Nu mai vor
bim de soțiile în
vățătorilor, felce
rilor sau ale acelor
- boieri mari I
- care fac injecții 
la purcei ! 
adăugăm 
tora pe 
în unele

Pe

de Eugen Florescu

mult i-ar fi dat pămîntul. Sîntem, într-ade- 
văr, în unele locuri (din păcate nu foarte 
puține) în fața unei ciudate schimbări de 
mentalitate. Cum dă rugina peste grîu 
stafidindu-i bobul, așa a venit un aer de 
„oameni ajunși" peste unii care au în
ceput să simtă jena de a fi de-ai satului. 
S-au cam înmulțit „cucoanele agricole", 
îmi spunea cineva glumind cu istețime. In 
unele locuri, nevasta președintelui C.A.P. 
(țăran el, țărancă ea) nu mai consideră 
de... demnitatea ei să mai iasă la sapă și 
seceră. Dar nevasta secretarului ? Cum, 
dumneaei să mai meargă cu tîrna la cu
les prune ? Vai, și iar vai I Și u|te-așa cu- 
conia a trecut de la cite o casă la alta

Să le 
aces- 
dom- 

familii, 
sau pe nevestele 

----- --------, azi muncitori navetiști, 
care, bineînțeles, nu mai „suportă" nici ele 
ideea de rînit, prășit și copăif, și vom ve
dea cam ce contingente de forță de muncă

nișoarele care cresc 
fetele cu liceul, < 
unor foști țărani, < 
care, bineînțeles, nu mai „suportă" nici ele 
ideea de rînit, prășit și copăif, și vom ve
dea cam ce contingente de forță de muncă 
sînt dislocate de la treburi absolut nece
sare printr-o stupidă rușinare în fața celei 
mai nobile munci, aceea care aduce pîi- 
nea pe mesele tuturor.

Dar „cucoana agricolă" nu este întot
deauna numai de gen feminin, în fotogra
fiile despre care vorbeam mai înainte fi
ind vorba despre niște zdrahoni de băieți

(Continuare in pag. a 111-a)
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ÎN AGRICULTURĂ

dolj: Combinele sînt dirijate operativ 
spre unitățile rămase in urmă

Bătălia pentru piine consem
nează și in județul Dolj primele 
succese : peste 300 de coopera
tive dintre care amintim Fîntî- 
na Banului. Calafat, Poiana 
Mare, Mihăița, Foișor și 4 I.A.S. 
— Sadova, Băilești, Moțăței, 
Rast — au încheiat recoltatul 
griului. Pentru ca seceratul griu
lui — realizat în procent de 
peste 70 la sută — să se încheie 
în cel mai scurt timp, Trustul 
S.M.A. Dolj a dirijat operativ

GORJ: 500 de cooperatori la coasă 

și un președinte de negăsit
Pe scurt, ața ar fi. La C.A.P. 

Urdari. din județul Gorj, în timp 
ce 4 combine recoltau de zor o 
tarla aflată in virf de deal, in 
vreme ce 200 de cooperatori iși 
vedeau de treabă cu secerile și 
coasele în lanuri, iar alții cu sa
pele prășeau la porumb sau tu
tun: in timp ce primarul Vasi- 
le Mirșu, inginerul unității, Con
stantin Pupăzan. locotenent ma
jor de miliție Constantin Ciocan 
iși impărțeau forțele unde era 
nevoie mai multă : în timp ce 
un atelier mobil venit in aju
tor de la T.C.M.M. Rovinari-sud 
secția utilaje transport nu lăsa, 
prin mecanicii de intervenție 
Florea Vasile. Gheorghe Diaco- 
nescu, Constantin Văduva și Me- 
rișor Sandu, o clipă de odihnă 
combinelor care se înfundau în 
lanuri... președintele unității, 
Valeriu Nuțu, era dispărut. La 
brigada nr. 4 de care răspundea 
direct, unde nici măcar orzul nu 
se recoltase în totalitate, ni se 
spune că trecuse mai spre di
mineață. în această situație ne 
adresăm cu întrebări „de cam
panie" inginerului. Intervine 
primarul: nu este decit de o 

PE SCURT DIN ORGANIZAȚIILE U.T.C.
• SUCEAVA. î 200 tineri constituiți în 30 bri

găzi au recoltat ieri 105 hectare cu griu, 88 
hectare cu orz și au însilozat 112 tone furaje.

• VASLUI. Zii nic 2 500 tineri de la întreprin
derea de rulmenți din Bîrlad realizează peste 
plan, în cadrul inițiativei „Lucrăm pentru Con
gres", 7 400 rulmenți.

• MUREȘ. 240 tineri din satele de munte 
reuniți în 4 detașamente muncesc în zonele din 
județ afectate de inundații.

• BUZĂU. Constituiți în brigăzi și echipe, 600 
tineri de la întreprinderea de sîrmă și produse 
din sîrmă realizează zilnic, peste prevederile 
planului, o producție în valoare de 125 000 lei.

• HARGHITA. 360 tineri de la întreprinde
rea de utilaje și piese de schimb din Miercurea

Ciuc s-au angajat să realizeze peste plan pînă' 
la «fîrșitul lunii 30 tone piese de schimb pentru 
combinele Gloria. 4 brigăzi de tineri de la în
treprinderea minieră Bălan au dat peste plan 
de la începutul acestei săptămîni 700 tone mi
nereu.

• IALOMIȚA. Organizațiile U.T.C. de la Fa- ' 
brica cfe confecții din Călărași s-au angajat să | 
realizeze zilnic peste plan o producție desti
nată exportului în valoare de 32 948 lei valută.

• MARAMUREȘ. La întreprinderea mecanică 
de mașini și utilaj minier din Baia Mare, 300 
tineri s-au angajat să preia zilnic comenzi din 
planul întreprinderii pe care să le execute in
tegral în afara orelor de program. In prima 
zi au realizat produse în valoare de 290 000 
Iei.

De la stingă la dreapta :
NICOLAE COJOCARU, 32 de ani, macaragiu : Băiatul 

acesta nu are nici mamă, nlei tată, dar doi frați in grijă, 
ți pe noi.

ILIE PADURARU. 27 ani, sudor : M-a intrebat soția 
dacă rămîne un semn, o cicatrice. De semnul acela am să 
fiu mîndru toată viata, că am salvat un om !

PETRE MARINESCU, 29 ani, montator : Nu știam ce se 
va intimpla Ia spital. Puteau fi luate nu o fîșie ci trei 
fișii de piele. Va fi nevoie de mai mul ți donatori. După 
noi vor veni alții.

NICOLAE BAIAȘU. 25 ani (pe etajera căruia zărim 
eartea ..țocul viitorului") : Am citit-o, e foarte intere
santă. De ce se instrăinează oamenii 1 Mi-a rămas in me
morie avocatul acela care a schimbat de 28 de ori domi
ciliul intr-un an. Ar mai fi avut el prieteni ca Ionică al 
nostru ?

MIHAI VEINI. 28 ani, montator : Aș vrea să scape, să 
se bucure de viață, să fie ferieit.

ALEXANDRU NEAGU, 25 ani, montator : Să scape, to
varășe reporter, ce altă mulțumire mai mare pot să am ?

MARIN GHEORGHE, 20 de ani, elev : Am început să-i 
iubesc pe constructori, aici în spital. Sint oameni adevă- 
rați. Vreau să le mulțumesc din inimă lor și medicilor 
pentru viața fratelui meu.

CONSTANTIN BĂIAȘU, 22 de ani, montator : Am apu
cat să-1 vedem pe Ionică înainte de operație. „Ce-i cu voi 
aici ?" ne-a întrebat. I-am zis, acoperindu-mi ochi : „Ce 
să fie 7 Am venit să te vedem...".

DUMITRU UNGUREANU, 34 de ani, șef de echipă : Nu 
am inimă să vorbesc cit de mult il prețuim. Este cel mai

bun și mai cuminte dintre tineri. Va fi pentru noi salva
rea lui o mare recuperare morală.

ION RADUȚA, 27 ani, sudor : Din totdeauna șantieriștii 
au fost oameni cu suflet mare. Păi puteau să iasă altfel 
hidrocentralele ?

NICOLAE PARASCHIV, 24 de ani, montator : Eram 
prieten de muncă, aș putea spune de viață, cu Ion Gheor- 
ghe. Mie îmi mai plăcea vinul, dar lui filmele ți cărțile. 
Aș vrea să-l știu în mijlocul nostru, dacă va fi omenește 
posibil, la montarea celei de a doua turbine de la Govora.

ACCIDENTUL. Are 24 de ani. 
Lucra pină acum 20 de zile ca 
montator de turbine hidro pe 
șantierul Hidrocentralei de la 
Govora. Intr-o echipă a între
prinderii Energomontaj. A su
ferit un accident stupid. Spăla 
niște piese cu benzină. Un co
leg de la construcții suda la ba
raj. O lipsă de prevedere. în- 
timplarea, a făcut ca o scinteie 
să se abată peste chepengul în 
care lucra. I s-au aprins hainele. 
A sărit să se apere dar și-a a- 
mintit că extinderea focului ar 
fi produs un grav incendiu. A 
ridicat vasul cu benzină deasu
pra capului să-1 ducă mai de
parte. O mișcare greșită și ben
zina în flăcări i-a incendiat 
trupul. Așa începe drama lui Ion 
Gheorghe devenită în aceste zile 
drama unui întreg șantier. Și 
nu numai a lui. O cursă contra 
cronometru cu viața, cu posibi
lul și ’ imposibilul, in care s-au 
angajat deopotrivă medici, co
legi, prieteni, familiile lor.

DIAGNOSTICUL: arsuri de 
gradul III cuprinzind 65—70 la 
sută din.suprafața corpului. Pro
nostic sever de supraviețuire.

I-au rămas neatinse doar frun
tea, ochii, obrazul...

TREI ZILE DE ȘOC. Nimeni, 
de la chirurgi pină la asistenta 
medicală n-a crezut că va su
praviețui celor trei zile de șoc. 
Nici un tratat de medicină nu 
prevăzuse o asemenea șansă, 
nici o practică chirurgicală n-o 
confirmase. A trecut granița ce
lor trei zile. Ce se va intimpla 
după șoc? Pentru chirurgi, dar

nu numai pentru ei, pentru toți 
tinerii acestui oraș, Ion Gheor
ghe este un ..pacient neobișnuit". 
El reprezintă o nesperată șansă 
a medicinei de a învinge impo
sibilul, acel prag peste care con
form tuturor teoriilor nu se poa
te trece. Medicii încearcă, iși 
pun întrebări, se ambiționează, 
se frămintă. Vor să salveze a- 
cest tînăr pentru că el Însuși 
crede cu ardoare in salvarea lui. 
Are 24 de ani și speranța lui este 
cea mai omenească din cite 
există.

IN A 23-A ZI DE SUPRA
VIEȚUIRE. Tratamentul inten
siv, reanimator și antiinfecțios, 
voința lui supremă de a trăi 
l-au adus pină în pragul acestei 
zile. Mai departe? Singura sal
vare o constituie aplicarea gre

combinele spre unitățile rămase 
în urmă. O importantă contribu
ție la strîngerea recoltei de griu 
Ia timp au adus-o și cooperato
rii care au secerat manual mari 
suprafețe la C.A.P. Boureni, 
Bistreț, Rast. Negoi și altele.
ÎN 3 ORE AU FOST SALVATE 

250 HECTARE
Pe o mică porțiune apele 

Dunării, depășind cota de 

lună la noi. este stagiar dar vă 
pot spune eu. Am recoltat pes
te 200 hectare porumb din 320, 
cu 500 de brațe la seceră, am 
strins a doua coasă la lucerna, 
s-a terminat prașila a doua la 
porumb și acum foarte mulți 
cooperatori sint la recoltatul și 
înșiruitul tutunului. Cred că ați 
văzut in sate pline curțile de 
rame cu frunze de tutun puse 
la uscat?" Primarul știe pe de 
rost campania, și inginerul, dar 
e mai timid și poate de aceea 
președintele C.A.P., care nu era 
de găsit în toate aceste locuri 
vizitate, îl trimisese deunăzi la 
Împărțitul finului pentru coope
ratori. Nu știe oare că ingine
rul Pupăzan era mai necesar „la 
griu", acolo la recoltat, pentru 
că nici măcar sămlnța pentru la 
toamnă nu este asigurată in to
talitate? E cam lungă explica
ția absenței unui președinte de 
C.A.P. obligat să fie în perma
nență centrul vital al campaniei, 
in special acum. Dar poate așa 
apelul va fi recepționat.

ȘTEFAN DORGOȘAN 

PEmi VJAJA IM OM 
S l FACF IMPOSIBILUL!

inundație, au început să invade
ze una din tarlalele fermei de 
la Cetate a I.A.S. Moțăței. Sînt 
amenințate 250 hectare cu po
rumb boabe, sfeclă furajeră și 
porumb siloz. Șeful fermei, 
Gheorghe Alexe. a dat alarma, 
în 3 ore s-a ridicat cu sprijinul 
unei formații de 40 militari, con
dusă de maiorul Florian Varga, 
și membri ai gărzilor patriotice, 
sub comanda maiorului Ion Ră- 
ducanu. un baraj de 300 m lun
gime și 60 cm Înălțime. Prin- 
tr-un efort supraomenesc au 
fost salvate 500 vagoane sfeclă 
furajeră. 900 vagoane porumb si
loz și 50 vagoane porumb boabe, 
producție estimată a se obține 
pe aceste hectare.

ÎNSUȘI PRIMARUL CONDUCE 
COMBINA IN LAN

Pe tarlaua C.A.P. „Timpuri 
Noi“-Unirea, cele 14 Glorii nu 
încetează lucrul de dimineața 
pină seara și chiar mai tîrziu, 
1* lumina farurilor. în ultimele 
zile viteza de lucru a depășit 
cu mult normele stabilite, re- 
coltîndu-se in 18 și 17 iulie cite 
130 hectare zilnic. Cum a fost 
posibil ? încă de la începutul 
campaniei primarul Ion poena- 
riu a alcătuit o formație com
pusă din mecanici de Întreținere, 
tractoriști, rutieriști, șoferi — 
adică din aeei care știu și aveau 
dreptul să conducă combinele — 
care lucrează pe timpul pauzei 
de odihnă sau masă a „titulari
lor" de pe „Glorii". însuși pri
marul conduce combina in lan. 
La ora cfnd apar aceste rinduri 
suprafața de 1 200 hectare cu 
griu din cooperativele agricole 
a fost recoltată în întregime.

felor de piele. O operație de 
mare dificultate care se face 
prima dată la Spitalul din Vil- 
cea. Echipa de chirurgi compu
să din medicii Lascăr Dinules- 
cu, Alexandru Bălan și Ion Du
mitru cer ajutorul Clinicii de 
ehirurgie plastică și reparato
rie din București, care trimite 
pe unul din cei mai buni spe
cialiști — medicul primar Flo
rin Isac.

Este necesară piele! 45 de to
varăși de muncă ai lui Ion 
Gheorghe s-au oferit să doneze 
centimetrii salvatori. Chirurgii 
au selecționat pentru început. 
11. Pe primii. Recoltind de la 
fiecare cite 300 de centimetri 
pătrați. Donatorii nu știau ce 
suprafață vor ceda. Medicii s-aU 
simțit datori să le spună ade

Municipiul 
București 

Răspuns 
concret la 

comandamentul 
acestor zile

Printre acțiunile importan
te incluse în angajamentul 
tinerilor Capitalei, luat in 
cinstea Congresului al X-lea 
al U.T.C. și a Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R., reținem ci
teva de o valoare deosebită, 
capabile să definească cu e- 
xactitate rolul organizației de 
tineret in sfera producției, 
în cadrul acțiunilor edilitar- 
gospodărești. Astfel, uteciștii 
din întreprinderile industria
le vor organiza acțiuni de 
muncă patriotică in sprijinul 
producției care vor însuma 
peste 4 milioane ore, timp 
in care se va realiza o pro
ducție suplimentară in valoa
re de 100 milioane lei. Vor 
fi permanentizate acțiunile 
de genul „decade record de 
producție și calitate". Se vor 
iniția ample acțiuni de valo
rificare maximă și economi
sire a materiei prime, mate
rialelor, combustibilului și e- 
nergiei electrice in valoare 
de peste 200 milioane lei. 
Vor fi devansate lucrările de 
construcție la cele 19 cămine 
de nefarailiști prin prestarea 
a 230 000 ore de muncă pa
triotică. Tinerii din institu
tele de cercetări și proiectări 
vor scurta termenele de exe
cuție a peste 60 de proiecte 
și teme de cercetare.

Suplimentar acestui anga
jament, au fost initiate, in 
toate întreprinderile și insti
tuțiile din Capitală, o altă 
serie de acțiuni care vizează 
intensificarea ritmului de 
producție, sprijinirea unități
lor economiee din tară care 
au avut de suferit de pe 
urma inundațiilor, participa
rea la campania agricolă din 
unitățile municipiului și ju
dețului Ilfov, Ultimele două 
săptămîni au fost dedicate in 
principal acestor acțiuni. La 
întreprinderile „23 August", 
„Aversa", I.M.A. „Semănă
toarea", „Timpuri noi", 
I.M.G.B., „Automecanica" ș.a., 
peste 30 000 de tineri lucrea
ză zilnic in schimburi pre
lungite. 150 de tinere fete de 
la „Suveica" au spălat, re- 
vopsit și reintrodus in fluxul 
productiv 350 metri liniari 
de pînză de Ia „Tirnava" — 
Sighișoara. 300 de uteclștl de 
la I.P.R.S. Băneasa au reali
zat. in schimbul prelungit de 
alaltăieri, piese radio in va
loare de 10 000 Iei, iar 325 de 
tineri de la „Electronica" au 
predat suplimentar magaziei 
de „finite" radioreceptoare 
in valoare de 25 000 Iei.

PAVEL PERFIL

vărul. „Noi nu facem contabili
tate" au replicat ei. „Scapă sau 
nu scapă, tovarășe doctor?".

în urmă cu o zi. Ion Gheor
ghe a aflat că alături de el, la 
chirurgie, se află internați 11 ti
neri de la întreprinderea Ener
gomontaj. Au fost operați de 
ieri dimineață, așa cum scrie în 
fișă, donatori benevoli de piele 
pentru bolnavul I. Gh. „Au 
vrut ei să dea atîția centime
tri?" Medicul care-1 pregătește 
pentru transplantul de azi are 
privirea lungă. îngindurată. Și, 
totuși, răspunde fără nici o tre
sărire: „Au vrut, măi băiete, 
mai mult decît iți închipui. Au 
dat cite 300 cm pătrați fiecare. 
S-au oferit mai mulți dar n-am 
avut, deocamdată, ce face cu 
toți".

ÎN INDUSTRIE

Progresul Brăila
Și-au suplimentat 

angajamentul 
și au trecut 

la fapte
Alituri de comuniști, tine

rii din Întreprinderea brăi- 
leană „Progresul" au trecut 
imediat la înfăptuirea anga
jamentului suplimentar pe 
care și l-au asumat : efectua
rea pină la sfirșitul anului 
a peste 1 100 000 ore de mun
că patriotică in sprijinul pro
ducției, la consolidarea di
gului și stringerea recoltei. 
Angajamentul lor mai pre
vede realizarea a peste 96 OM 
ore/am pînă la sfirșitul anu
lui. lucrind o zi pe săptă- 
minq in schimburi prelun
gite. Fiindu-ne proaspăt a- 
cest frumos angajament in
trăm in Fabrica de excava
toare, fabrică in care de ci
teva zile se stabilesc adevă
rate recorduri. „Producția de 
excavatoare a crescut cu 40 
la sută pe zi, ne spune ingi
nerul șef al fabricii. Mircea 
Slavu. Numărul șasiurilor 
pregătite pentru montaj s-a. 
dublat. Bineînțeles, la aceas
tă realizare au contribuit și 
contribuie din plin tineretul, 
care la noi in fabrică pre
domină".

GHEORGHE CUCU

Cu chipurile trase de nesomn, 
colegii au venit de dimineață să 
audă vești. Cițiva dintre ei au 
reușit să procure din Capitală 
medicamentele atit de necesare 
bolnavului. Soțiile muncitori

lor trimit supă și portocale. 
Chiar dacă I. Gh. se hrănește 
doar cu glucoză. Un mănunchi 
de oameni, atit de uniți, atit de 
solidari, atit de frățește legați!

Nu se poate vorbi încă de cer
titudine. dar se poate vorbi de 
șanse și încredere. De gestul a- 
dînc uman, de o mare noblețe 
făcut cu exemplară simplitate 
de cei 11 tineri. Fapta lor se 
identifică cu sensul unei tulbu
rătoare morale, cu acea supre
mă stare morală care a unit 
omenia, cinstea și generozitatea 
din oameni.

„Fiecare student la locul de muncă, 
nici o zi de practică irosită44

(Urmare din pag. I)

să. Nu știu să lucrez pe mașină 
pentru că nu îndrăznesc încă". 
Și, poate că are dreptate, îți 
trebuie cam multă îndrăzneală 
să iei locul unui muncitor (o 
mașină în primire) in anul I de 
facultate „și cine le dă lor o 
mașină pe mină cind aici se lu
crează pentru plan?" (ing. Văeă- 
reanu). Și în această situație, 
cind vor învăța să lucreze pe 
mașini ? Cind vor fi ingineri ? 
într-o discuție anterioară Ștefan 
Cojocaru, președintele U.A.S.C. a 
Institutului politehnic (an III, 
Electrotehnică), mărturisise : 
„Pentru a li se forma unele de
prinderi de bază, studenții anilor 
mici fac practică în atelierele- 
școală". Și, totuși aici, la între
prinderea metalurgică erau nu
mai studenți ai anilor I și II, e 
drept, majoritatea covirșitoare 
fețe, pentru că,, ni se explică, „în 
atelierele-școală au fost opriți 
băieții: ei au mai multe cunoș
tințe practice și. pot contribui la 
Îndeplinirea planului" (Vasi- 
lica Ilina — an I, Energe
tică). Același lucru ni l-a 
mărturisit și Rodica Crăcană 
(an I, Chimie industrială): 
„Trebuia să facem practică 
Ia atelierele mecanice pentru că

nu avem încă noțiuni de tehno
logie, dar pentru că nu au fost 
locuri am fost repartizate in 
uzină. Băieții stau in practică 
pină la 20 iulie și au fost opriți 
in atelierul-școală pentru a în
deplini planul de producție".

Pe Rodica Crăcană și pe încă 
92 de colegi de la Chimie indus
trială (anii I și II) i-am întilnit 
la Combinatul de fire sintetice. 
Aici, aceeași situație : studenții 
asistă la procesul de producție, 
întreprinderea a avut totuși 
grija să-i treacă pe studenți 
prin toate secțiile întreprinderii, 
„Dacă am fi putut munci cot la 
cot cu muncitorii ? Eu da, am 
făcut liceul de chimie și sint fa
miliarizată cu problemele" (Ta
tiana Mirceșcu — an I, chimie 
industrială). Mai mult, Istvan 
Fiilop (an IV, Electronică) pe 
care l-arh întilnit la întreprinde
rea „Tehnoton" (specializată pe 
aparate electrice) ne-a spus: 
„Consider că la nivelul anului 
IV am putea face mai mult, nu 
numai să executăm niște lipi
turi și să strângem șuruburi".

La „Tehnoton" făceau practică 
aproape 100 de studenți de la 
Electronică (anii III și IV) și Fi
zică (anii I, II și III). De la Dinu 
Chirculescu, secretarul comite
tului U.T.C. pe întreprindere,

OPERAȚIA. Am intrat astăzi, 
16 iulie, dimineața, in sala de 
operații cu sentimentul că nu 
voi rezista. Cu citeva minute 
înaintea noastră, întreaga echi
pă de chirurgi condusă de doc
torul Florin Isac pregătesc masa 
operatorie. Se cos tegumentele 
pentru grefă. Anestezistul, che
mat special de la București, și-a 
pregătit deja amestecul prețios 
care-1 va adormi pe I. Gh. timp 
de 5—6 ore. Sub perfuzii, sub 
aparatura aceea complicată, 
trupul subțire al bolnavului a- 
bia se întrezărește din masa ro
șie de bandaje. Tremură tot 
timpul dU o mișcare spasmodi
că. Se uită drept în ochii medi
ci’'"- șoptește ca pentru el: 
„N-a mai trecut pe la spital..." 

„Ea a trecut, dar așteaptă să te

PREFABRICATE
DE CONSTRUCȚII

(Urmare din pag. I)
trenuri. încărcate cu stilpi elec
trici, grinzi, tuburi, diverse alte 
prefabricate, ne informează ing. 
Ion Răduiescu, directorul între
prinderii. au plecat în ultimele 
zile spre unități din județul Il
fov, Mehedinți. Teleorman, Bra
șov. Fără îndoială, cel mai mult 
sintem solicitați de șantierele și 
unitățile din Capitală care con
tinuă acțiunea de refacere a 
distrugerilor pricinuite de inun
dații in unele cartiere și între
prinderi economice.

Pentru a face față cererilor 
masive care sint recepționate la 
Întreprindere, activitatea de pro
ducție este astfel organizată in
cit toate secțiile și toate liniile 
tehnologice produc la întreaga 
lor capacitate.

— Cu toate că noi înșine 
ne-am confruntat cu inundațiile 
și am luptat fără întrerupere cu 
apa care ne înconjurase și pu
nea in primejdie termocentrala 
și uzina de compresoare — a- 
daugă tovarășul director — n-am 
încetat nici o clipă producția. 
Cea mai mare bătălie s-a dat 
la balastiera de la Ionești-Gă- 
oști care practic a fost acoperită 
de apă.

Secretarul comitetului de 
partid, tovarășul Tudor Marin, 
apreciază in mod deosebit con
tribuția tinerilor din întreprin
dere, atît în zilele inundațiilor 
cit și acum cind se dă bătălia 
pentru producția suplimentară.

faci sănătos". I se desfac Încet, 
cu minuție de către cel mai pri
ceput dintre toți feșele de pe 
brațe. întîi brațele și toracele. 
Medicii lucrează calm și doar 
dintre cei mai tineri, stagiarii 
ies pe coridor în răstimpuri 
să-și aprindă o țigară...

Seara am sunat la spital. Ope
rația a reușit, doctorul Isac va 
rămîne pină miine să-i schimbe 
pansamentele. Dimineața, cu fo
tografiile developate in grabă 
încerc să prind pe șosea o oca
zie rapidă pină la Pitești. De 
aici, pe magistrală, spre redac
ție. Urc intr-un IMS și pe drum 
șoferul nu iese din 90 km pe 
oră. „Trebuie să ajung in citeva 
ceasuri inapoi. Aduc de la Pi
tești glucoză și singe pentru un 
bolnav grav" Tresar: „Ce bol
nav?" „Băiatul acela ars. din 
Vilcea n-ați auzit?" Iau plicul, 
desfac rețetele și pitesc: „Foarte 
urgent !“ albumină umană, glu
coză și singe. Cantitățile sînt 
imense. Este și aceasta o veste 
pe care-o port cu mine, ca pe 
o speranță, de la Ion Gheorghe.

Și privirea lor, a celor un
sprezece tovarăși de muncă care 
au numărat ieri orele și secun
dele intervenției. I-am întrebat 
atunci de sănătate, ce altă în
trebare puteam să le pun, dar 
nici unul dintre ei nu mi-a vor
bit despre el. Toți, absolut toți, 
erau cu gindul, cu inima la to
varășul lor.

LUCIA HOSSU

SI MATERIALI 
SUPLIMENTAR

— întrucit aproape 70 la su 
din muncitorii și funcționa: 
noștri fac naveta în direcf 
Giurgiului și care din cauza i 
treruperii circulației trenuri! 
n-au putut veni citeva zile 
muncă, a trebuit să apelăm 
cei 300 de tineri care locuit 
în căminul întreprinderii. F 
spune, mărturisește tovară: 
Tudor, că aceștia au lucrat, 
pauze scurte, peste 60 de f 
suplinindu-i pe cei care nu ț 
teau veni la muncă. A fost I 
sibil astfel ca utilajele să nu 
înceteze mersul în plin. Efori 
rile maxime continuă. Un schii 
muncim in ateliere și alt schi: 
pe ogoare la stringerea reeol 
lor. Am efectuat pînă ac: 
peste 600 zile-om de muncă 
C.A.P. Jilava.

Problema esențială este aci 
depășirea producției, asigurai 
unor avansuri care să perm 
satisfacerea imediată a comen 
lor suplimentare de materiale 
construcții. Pentru aceasta < 
muniștii, uteciștii, toți lucră- 
rii întreprinderii au hotărit 
lucreze in afara silelor lucrăti 
re, duminică de duminică, p« 
tru ca toate utilajele 
la parametrii maximi, '^n pr 
rezultat este depășirea plano 
de producție la zi eu peste 
mc panouri mari pentru loca 
țe, ou aproape 100 mc la sti 
și grinzi prefabricate, practic 
toate produsele din nomencla 
rul întreprinderii.

am aflat că există un p! 
comun de activitate privind d 
fășurarea practicii studenți] 
în care principalele două sare 
sint : 1) vizitarea secțiilor i 
portante ale întreprinderii și 
cadrarea studenților în forn 
țiuni de lucru ; 2) urmării 
realizării sarcinilor de pl 
precum și a disciplinei la lo 
de muncă (pe baza Informări 
zilnice ale responsabililor 
practică — studenți). Tot aici 
fost informați că s-au reali 
și două acțiuni comune ale or; 
nizației U.T.C. din întreprind' 
cu studenții ca : strins și sor 
deșeuri metalice și acțiuni e 
litar-gospodărești. Este de all 
singurul loc unde am aflat 
s-au făcut asemenea acțiuni, 
ciuda faptului că au existat 
dicații precise ca in perioi 
practicii, acolo unde condiț: 
vor permite, studenții să 
parte Ia acțiunile inițiate de 
ganizația U.T.C. a intreprini 
rii (ca de exemplu acțiuni 
muncă patriotică).

„Pe perioada practicii nu 
avut nici un fel de activity 
(Rodica Crăcană), „poate 
cauză că in consiliul A.S.C. 
facultate avem numai băieți 
ei fac practica in atelierul-șe, 
lă“ (Tatiana Mirceșcu). Ch 
dacă asta era situația, A.S 
trebuia să stabilească un colec 
de studenți care să coordon 
activitatea de organizație la 
cui de practică. Lăsați în gi 
întreprinderii și a instructori 
de practică, A.S.C. din facult 
nu este interesată nici dc4ap 
că cei din conducerea infî/br 
derilor reproșează studenți 
ținuta vestimentară necorespt 
Zătoare și minusurile la capi 
Iul disciplină; adesea ziua 
practică este scurtată de u
studenți. De ce ? ..Mul
teta nu li se dădea
lucru și în acest caz pleci
(Vasilica Ilina). Un adevă 
cerc vicios... Atit studenții afl 
la practică, cit și ceilalți care 
cerut să faeă diguri sau str: 
recolta vor primi o ..notă 
practică" și vor promova în a: 
următor. Dar ce și cit valorai 
nota lor, citeva piese și mu 
ore de stat și „urmărit proce 
tehnologic".

★
Cind auzi de plan, produc 

globală și producția marfă, c: 
ți se spune că tot ceea ce v 
sint produse realizate integ 
de studenți, incepînd cu bre- 
tui și documentația proprie 
terminind cu CTC-ul. vrei w 
parat să afli amănunte, 
atelierul-școală de pe lingă 
tedra de mașini-unelte și te'ni 
logia metalelor al Institutu 
politehnic fac anual, eșalor 
practica 1 300—1 500 de stude 
ai facultăților Mecanică. Elect 
tehnică. Chimie. în așa fel ir 
atelierul funcționează in f 
continuu, ca o adevărată mic 
uzină. Un loc unde cerceta 
științifică se îmbină excelent 
practica in producție, căci to 
producția de scule și constru 
de mașini este realizată di 
brevet și documentație prop: 
Sînt renumite mașinile de fre 
„Miniromascon" realizate de 
colectiv de studenți. sub eoni 
cerea conf. univ. Vitali Beh 
sov. colectiv din care se dist 
studenții Puiu Vasile, Mihai I 
grei, Ovidiu Maftei.

Dr. ing. Nicolae Gufineț 
(adjunctul șefului de atelier) 
dă citeva amănunte, nu lipi 
de importanță : „Microuzim 
început să producă în apr 
1975' și este intr-o continuă cr 
tere. Pînă la sfirșitul ant 
vom realiza o producție glob 
de 2 600 000 lei, din care 1 500 
lei producție marfă către înt 
prinderile socialiste. Dealt 
20 la sută din producția noas 
este dirijată pentru autodots 
iar restul de 80 la sută e 
realizată pe bază de comenzi 
întreprinderile din toată țai 

în curind. această microuz 
va putea oferi locuri de pract 
pe tot timpul anului și pen 
studenții de la I.S.E. și Arhit 
tură.
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu- 

lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Repu- 
blicii Socialiste România, au primit din partea tovarășilor Jt'M- 
JAAGHIIN ȚEDENBAL, prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole, și JAMBIN 
BATMUNH. președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular și Consiliului de Miniș
tri ale Republicii Pop.ulare Mongole, al poporului mongol și al 

nostru personal, vă exprimăm dumneavoastră și. prin dumneavoas
tră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului 
de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România și poporului frate 
român profunde mulțumiri pentru salutul cald de prietenie și feli
citările sincere adresate cu prilejul celei de a 54-a aniversări a Re
voluției populare mongole.

Avem încredere că relațiile de prietenie și colaborare intre țările 
și partidele noastre, ce se bazează pe principiile marxism-leninis- 
mului și internaționalismului socialist, se vor dezvolta în continuare 
spre binele popoarelor mongol și român, in interesul construirii 
socialismului în țările noastre.

Folosim acest prilej pentru a vă ura din suflet dumneavoastră, 
dragi tovarăși, și poporului frate român noi și mari succese in con
strucția socialismului în tara dumneavoastră, în lupta pentru con
solidarea păcii și securității în Europa și în întreaga lume.

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Irak, 
AHMED HASSAN AL-BAKR, următoarea telegramă :

Este o mare plăcere pentru mine să vă transmit, în numele po
porului și guvernului irakian, precum și al meu personal, sincere 
mulțumiri pentru felicitările pe care ați avut amabilitatea să ni le 
adresați cu ocazia Zilei naționale a Republicii Irak.

Vă urez, dumneavoastră, multă sănătate și fericire, iar poporului 
român prieten progres continuu și prosperitate.

-J/‘ ’ eItd 1 " ‘ e 1 * Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea guvernatorului general al Cana
dei, JULES LEGER următoarea telegramă :

în numele tuturor canadienilor, doresc să vă mulțumesc pentru 
bunele urări transmise cu ocazia Zilei noastre naționale.

împărtășim speranțele dumneavoastră privind cooperarea inter
națională, lărgirea și intensificarea bunelor relații dintre țările 
noastre.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea reginei IULIANA și a prințului 
BERNHARD, următoarea telegramă :

Adine mișcați de catastrofa care a lovit atit de crud România, vă 
adresăm expresia profundei noastre simpatii pentru toți sinistrațli.

PRIMIRE LA
PRIMUL MINISTRU
AL GUVERNULUI

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu. a pri
mit. joi după-amiază. delegația 
militară elvețiană, condusă de 
generalul de corp de armată Jo
han Jacob Vischer, șeful Statului 
Major General al armatei elve
țiene. care se află într-o vizită 
oficială în țara noastră.

La primire au luat parte ge
neral de armată Ion Ioniță. mi
nistrul apărării naționale, gene
ral colonel Ion Coman, prim- 
adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat 
Major.

★
în aceeași zi, ministrul apără

rii naționale al Republicii Socia
liste România a primit delega
ția militară elvețiană.

La cele două întrevederi care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială, au participat Pier- 
re-Henri-Aubaret. ambasadorul 
Elveției la București, colonel Fri- 
dolin Blumer. atașatul militar și 
aero al Elveției in țara noastră.

RECEPȚIE
Cu prilejul aniversării procla

mării Republicii Irak și a Zilelor 
revoluției naționale, ambasado
rul acestei țări la București, 
Ahmad Hussein Al-Samarrai, a 
oferit, joi seara, o recepție.

Au participat Paul Niculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Neculai Agachi. Maxim Berghia- 
nu. miniștri, Corneliu Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, reprezentanți ai condu
cerii unor instituții centrale și 
organizații obștești, generali, 
funcționari superiori din M.A.E., 
ziariști.

Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

SEARĂ CULTURALĂ

VIZITA PRINJULUI MOȘTENITOR
AL REGATULUI HAȘEMIT AL IORDANIEI

încheierea convorbirilor oficiale
La Palatul din Piața Victoriei 

s-au încheiat joi după amiază 
convorbirile oficiale dintre Emil 
Bobu, vicepreședinte al Consi
liului da Stat, și Alteța Sa re
gală. Hassan Ibn Talal. prințul 
moștenitor al Regatului Hașe- 
mit al Iordaniei.

In cadrul convorbirilor, des-
★

Alteța Sa regală Hassan Ibn 
Talal, prințul moștenitor al Re
gatului Hașemit al Iordaniei, a 
oferit, joi. un dineu in onoarea 
vicepreședintelui Consiliului de 
Stat, Emil Bobu.

Au participat. Manea Mănes
cu, Gheorghe Cioară, Ion Pătan, 
Stefan Andrei, Mihai Marinescu, 
viceprim-ministru și președinte
le Comitetului de Stat al Pla
nificării, Constantin Stătescu, 
secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat, George Ma-

★
In cursul dimineții de joi, Al

teța Sa Regală Hassan Ibn Ta
lal, prințul moștenitor al Rega
tului Hașemit al Iordaniei, îm
preună eu persoanele oficiale 
care-1 însoțesc, a făcut o nouă 
vizită în Capitală,

Oaspetele a fost însoțit de Ni
colae Doicaru, consilier al pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Vasile Gîndilă, amba
sadorul țârii noastre în Iorda
nia,- și general-locotenent Nico
lae Negulescu.

Primul obiectiv al vizitei a 
fost întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate. Gazdele au 
înfățișat înaltului oaspete pro-

fășurate intr-o atmosferă cor
dială, de înțelegere reciprocă, 
s-a convenit asupra unor acți
uni concrete privind cooperarea 
economică și tehnico-științifică 
intre România și Iordania.

Au participat persoanele ofi
ciale prezente la precedentele 
convorbiri.

★
covescu. ministrul afacerilor ex
terne, Florea Dumitrescu și 
Constantin Ionescu. miniștri, al
te persoane oficiale.

Au luat, de asemenea, parte 
Salem Ma'Sade. Ishaq Farhan, 
Hana Odeh, celelalte persoane 
oficiale care îl însoțesc pe înal
tul oaspete iordanian.

Alteța Sa regală Hassan Ibn 
Talal, prințul moștenitor al Re
gatului Hașemit al Iordaniei, și 
Emil Bobu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat au rostit 
toasturi.

★
filul întreprinderii ale cărei 
produse — strunguri carusel, 
mașini de frezat și alezat, ma
șini de rectificat — sînt expor
tate în 31 de țări. A fost vizita
tă, apoi, Fabrica de mașini-unel- 
te grele, unde oaspetele a netat 
în cartea de onoare cuvinte de 
apreciere la adresa activității 
desfășurate aici.

Următorul obiectiv al vizitei 
l-a constituit Muzeul de Iștorie 
a Republicii Socialiste România. 
Aici, oaspeții au fost întimpinați 
de Mihnea Gheorghiu, președin
tele Academiei de științe sociale 
și politice.

înaltul oaspete a vizitat, de a- 
semenea, cartiere de locuințe ale 
Capitalei.

ÎȘI MĂRESC ANGAJAMENTELE

i,,Actlunea sunarea"

Șantierul National al tineretului Giurgiu — Răzmirești

ÎNTRE APE Șl DIGURI 
prezenta eroica a 

uniformei de brigadier

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea secretarului politic a! Partidului 
Socialist Italian, FRANCESCO DE MARTINO, următoarea tele
gramă :

Profund întristat de vestea privind gravele inundații care s-au 
abătut asupra țării dumneavoastră săptămînile trecute, cauzînd pa
gube foarte mari în multe sectoare aje economiei și grele pierderi 
pentru populație, vă rog foarte mult să fiți interpretul sentimente
lor de solidaritate ale socialiștilor italieni și ale mele personal pe 
lingă toți cei ce sînt atit de greu încercați,

Avînd certitudinea că tradiționala hărnicie a poporului român și 
promptitudinea măsurilor adoptate de guvernul dumneavoastră vor 
permite să se șteargă cit mai curînd consecințele inundațiilor, vă 
rog să-mi îngăduiți, domnule președinte, să vă adresez sincere urări 
de reînnoită prosperitate și succes pentru întregul popor român.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român a primit din 
partea președintelui Partidului Comunist Luxemburghez. DOMINI
QUE URBANY, următoarea telegramă :
. Partidul Comunist Luxemburghez exprimă poporului român, greu 
încercat, sentimentele sale de simpatie și solidaritate frățească și 
îi urează progrese rapide in refacerea regiunilor inundate.

Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a primit din partea președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Mongole, JAMBIN BATMUNH, 
următoarea telegramă :

Permiteți-mi ca. in numele guvernului Republicii Populare Mon
gole și poporului mongol, să vă exprim dumneavoastră și. prin 
dumneavoastră. Guvernului Republicii Socialiste România și po
porului frate român compasiunea sinceră în legătură cu calamită
țile stihinice pricinuite de inundațiile din unele regiuni ale țării 
dumneavoastră.

Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. 
MANEA MANESCU, a primit din partea primului ministru al Tur
ciei, SULEYMAN DEMIREL, următoarea telegramă :

Profund impresionat de vestea privind inundațiile catastrofale 
care au cauzat mari pierderi de bunuri materiale în tara dumnea

voastră. mă grăbesc să exprim. Excelenței Voastre și celor sinistrați, 
sentimentele mele de simpatie, precum și cele ale guvernului turc.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a primit din partea ambasadorului Maiestății 
Sale Britanice, J. C. PETERSEN, următoarea telegramă :

Excelență,
Vă scriu pentru a exprima Excelenței Voastre. în numele Gu

vernului Maiestății Sale, cea mai profundă simpatie și îngrijorare 
față de inundațiile catastrofale care au avut loc în România în ul
timele zile. Aș dori să exprim speranța că nu au fost pierderi de 
vieți omenești și că pagubele cauzate culturilor și instalațiilor vor fi 
rapid remediate. Vă rog să transmiteți guvernului și poporului dum
neavoastră urările noastre cele mai bune de succes pentru a face 
față acestei sarcini dificile.

Folosesc acest prilej pentru a reînnoi Excelenței Voastre asigu
rarea considerațiunii mele celei mai înalte.

La 20 iulie se va sărbători 
Ziua națională a Republicii Co
lumbia -T- cea de-a 165-a aniver
sare a proclamării independentei 
de stat. Pentru a marca acest 
apropiat eveniment. Asociația de 
prietenie româno-columbiană și 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea au or
ganizat joi o seară culturală.

PLECARE
Delegația Uniunii Socialiste 

Sudaneze, condusă de El Rashid 
El Taher, membru al Biroului 
Politic al Uniunii Socialiste Su
daneze, președintele Adunării 
Naționale Populare din Sudan, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
a făcut o vizită de prietenie in 
Republica Socialistă România, a 
părăsit Capitala, in cursul dimi
neții de joi. Din delegație au 
făcut parte dr. Ahmed Abdel 
Karim Badri, secretar al Comi
siei profesionale a Uniunii So
cialiste Sudaneze, și Mohammed 
El Hassan A El Hag, membru 
al Comisiei pentru relații exter
ne a U.S.S.. secretar general al 
Adunării Naționale Populare.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții sudanezi au fost 
salutați de tovarășii Nicolae 
Giosan, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Marii Adunări Naționale. Con
stantin Dăscâlescu. membru a! 
C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

INAUGURARE
Joi, la Năvodari s-a inaugural 

o nouă ediție a taberei interna
ționale a pionierilor și școlari
lor. în aeest an participă peste 
500 de copii din 22 de țări ale 
Europei, Asiei, Africii și Ame- 
ricii. După un program educa
tiv de-a lungul a 2 săptămini 
pe însoritul litoral al Mării Ne
gre, tabăra își va continua ac
tivitatea la București și la Si
naia pină la mijlocul lunii au
gust.

într-o telegramă adresată Co
mitetului Central al P.C.R.. tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
minerii de la EXPLOATAREA 
MINIERA DEVA se angajează să 
recupereze pagubele provocate 
și răminerile în urmă 
la sfirșitul acestei luni, 
înnoindu-și angajamentele 
in întrecerea socialistă

pînă
Re

luate 
pen-

tru acest an, minerii din 
Deva vor realiza peste sarcinile 
de plan o producție in valoare 
de 2 000 000 lei. vor extrage 
peste prevederi 2 500 tone mi
nereu și vor pune la dispoziția 
economiei naționale suplimentar 
15 tone cupru și o tonă plumb 
în concentrate. economisind, 
totodată, 100 metri eubi lemn de 
mină.

Salut călduros
ziarului „Apărarea patriei"

SPORT •SPORT

Se împlinesc treizeci de ani 
de la apariția primului nu
măr al ziarului „Apărarea 
patriei", organ central al Mi
nisterului Apărării Națio
nale. Răspunzind nobilei mi
siuni de a duce cuvintul 
partidului in rindul ostașilor 
țării, ziarul „Apărarea patri
ei" a oglindit cu consecvență 
în paginile sale timp de trei 
decenii politica internă și ex
ternă. marxist-Ieninistă, ști
ințific fundamentată a parti
dului și statului nostru, efor
tul constructiv al întregii na
țiuni spre înflorirea patriei, 
spre construirea societății so
cialiste multilateral dezvol
tate și înaintarea României 
spre comunism.

în coloanele sale este con
stant oglindită inalta grijă a 
partidului si statului pentru 
educarea politieă și patrio
tică a tinerilor ostași, pentru 
eontinua creștere a capacită
ții combative a armatei noas
tre. In concordanță cu sarci
nile ce i-au fost trasate de 
partid ziarul a militat și mi
litează cu fermitate pentru 
pregătirea moral-politieă și 
de luptă a tinerilor in uni
forma militară, a cadrelor de 
ofițeri și subofițeri pentru 
mobilizarea lor plenară la 
înfăptuirea sarcinilor de mar» 
răspundere revenite armatei 
din documentele celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R., pen
tru a fi in fiecare clipă gata

să răspundă cu întreaga lor 
ființă misiunii de onoare 
încredințate de patrie, de 
partid, de popor, de coman
dantul suprem al forțelor 
armate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cultivind in conștiința mi
litarilor dragostea fierbinte 
față de patrie, față de popor 
și partid, mindria față de 
tradițiile glorioase de muncă 
și luptă ale poporului, sen
timentul ăspunderii care le 
revine pentru apărarea pa
trimoniului nostru de valori, 
ziarul armatei constituie in 
permanență o tribună activă 
a schimbului de idei și de 
experiență <n pregătirea de 
lupți și politică a militarilor, 
un puternic mijloc de edu
cație politică, patriotică și 
ostășească.

Aniversarea celor treizeci 
de ani de existentă a ziaru
lui „Apărarea patriei" este 
un plăcut prilej pentru co
lectivul redactional al „Scin- 
teii tineretului" să adreseze 
redactorilor și colaboratorilor 
ziarului sărbătorit, un căl
duros salut și urări de noi și 
rodnice succese in activitatea 
pe care o desfășoară in slujba 
educării comuniste a cititori
lor săi, a înfăptuirii neabă
tute, în toate domeniile, a 
politicii partidului nostru, a 
Înfloririi patriei noastre — 
Republica Socialistă România.
SClNTEIA TINERETULUI

Astăzi, la Barcelona

ROMÂNIA - SPANIA 
ÎN „CUPA DAVIS“

Pe terenurile arenei „Real 
Club" din Barcelona începe as
tăzi meciul dintre echipele de 
tenis ale României și Spaniei, 
eontind pentru semifinalele zonei 
europene a „Cupei Davis". Po
trivit tragerii la sorti, efectuată 
joi. in prima partidă se vor in- 
tîlni Toma Ovici și Manuel O- 
rantes. iar în cea de-a doua Ilie 
Năstase va juca împotriva lui 
Jose Higueras. Partida de dublu 
se va disputa sîmbătă. dar cu
plurile nu au fost anunțate, an-' 
trenorii puțind face aceasta,

conform regulamentului eu două 
ore înainte de începerea jocului. 
Duminică, in ultima zi, se vor 
juca partidele : Năstase — Oran- 
tes și Ovici — Higueras.

Se crede însă că Ilie Năstase 
va forma pereche cu Ion Țiriac. 
Meciul de la Barcelona este al 
treilea pe care-1 susțin cele 
două echipe in „Cupa Davis". 
Pină acum scorul este egal : 1—1 
Spaniolii au ciștigat cu 3—2 in 
1967 la București, iar românii 
au învins eu 4—1 în 1969 la Va
lencia.

De curînd s-» încheiat in Re
publica Populari Ungară, la 
Dunaujvaros, cea de-a 19-a e« 
diție a concursului internațional 
de tetratlon atletic „Prietenia", 
la care au participat pionieri 
sportivi din 11 țări. Echipa re
prezentativă a organizației pio
nierilor din țara noastră, dove
dind o excelentă pregătire, a 
reușit să câștige marele trofeu 
„Cimea", obținind locul I în cla
samentul ofical interțări cu 2 895 
de puncte. Această înaltă per
formanță sportivă internațională 
a fost dedicată celei de-a 3-a 
conferințe naționale a organiza
ției pionierilor. Este de apreciat 
și faptul că marele trofeu Ci
mea a fost eiștigat de către pio
nierii atleți români pentru a 4-a 
oară.

CUCOANA AGRICOLĂ

Strâbatem digul într-o după amiază cu văzdu
hul încremenit de coroanele arborilor. Ținta că
lătoriei noastre : Șantierul Național al tineretu
lui Giurgiu-Răzmirești, care pe o porțiune de 25 
km are hotar cu Dunărea. De la Zimnicea insă, 
drumul direct spre Giurgiu este suspendat. Oco
lim prin Smirdioasa-Cernetu. Și ocolim din nou, 
sint locuri unde bornele kilometrice nu ne mai 
pot ajuta, iar oamenii intilniți în cale nu au nici 
ei intotdeauna siguranța îndrumării. In sfirșit,

„SINT COMANDANTUL 
DETAȘAMENTULUI..."

— Sint comandantul detașa
mentului nr. 1 Găujani, studen
tul Alexandru Munteanu, de la 
Institutul de mine din Petroșani. 
Raportez că cele 3 echipe au re
alizat 1 385 dale de prefabricate 
din beton- Se evidențiază in 
mod deosebit brigadierii Dumi
tru Irimia, Virgil Ivanov, Dan 
Pintilie, Ion Danciu, Vasile Chi- 
ran. Ion Bădoiu.

Rînd pe rind, toți cei cinci co
mandanți de detașamente (și. în 
același timp secretari ai respec
tivelor comitete U.T.C., elevul 
Gheorghe Bene, de la 
nergetic din Sibiu, 
Gigei Grigore, de la 
politehnic din Galați, studentul 
Petre Tudoran, de la Institutul 
de construcții din București, stu
dentul Li viu Crișan de la Facul
tatea de construcții din Timi
șoara, dau raportul. Laconic, 
șobru. bărbătește. Dar raportul 
— o veritabilă sinteză a muncii, 
Însoțită de o exemplară modes
tie, nu poate cuprinde totul. El 
sună sec : atitea mii de dale e- 
xecutate — atitea zeci și sute de 
mii de lei valoare ; atitea ca
nale impermeabilizate — cu a- 
coperirea valorică necesară. Râ- 
min. Insă, în fișele-document ale 
șantierului numeroase lucrări și 
autorii lor despre care la acest 
careu final ne spun prea puțin 
cuvintele. Rămîn întimplări sem
nificative pe care fiecare briga
dier le va purta neșterse in 
memorie.

Cei 600 de studenți din cen
trele universitare București, Iași, 
Cluj-Napoca, Timișoara. Galați, 
Bacău, Suceava, Petroșani, 
Brașov — și elevi din Calafat, 
Sibiu și Craiova, au executat, 
timp de o lună de zile, prefa
bricate din beton, lucrări de ra
cordare a stațiilor de- punere 
sub presiune cu canalele prin
cipale. decolmatări și imper- 
meabilizări de canale, montări 
de conducte. Brigadierii detașa
mentului 1, de pildă, au inițiat o 
zi a recordurilor pe 9 iunie, al

Liceul e- 
studentul 
Institutul

ajungem. La sediu, în fața hărții, eu ajutorul 
tovarășului comandant Vlad Galin refacem peri
metrul celor 125 km in care se Înscriu 37 OOfl 
hectare, identificăm 16 sate și comune din zonă 
aparținind județelor Ilfov și Teleorman. Aflăm 
că, la 17 iulie, se încheie seria celor 600 de 
studenți și elevi care, alături de detașamentul 
brigadierilor permanenți, au acționat în aceasti 
perioadă de eroice confruntări. Seara in fiecare 
din cele cinci puncte de lucru, în cadrul careuri
lor solemne, se dă raportul final.

a c __
muncă. în noap-

devenit apoicărei rezultat 
fapt diurn de 
tea cind se aștepta viitura pe 
riul Vedea, 4 echipe de supra
veghere și intervenție au fost 
alcătuite din studenți. în timpul 
stării de necesitate tot ei au a- 
jutat cooperativa agricolă din 
Contești la descărcat și lopătat 
griul umed. Brigadierii din de
tașamentul nr. 4 Bragadiru aduc 
cuvinte de mulțumire primaru
lui Marian Dieu. Dar și prima
rul le stringe bucuros mîinile 
pentru ajutorul prompt dat • de 
studenții bucureșteni la strinsul 
legumelor. Acte de adevărat e- 
roism a realizat brigada elevi
lor de la Liceul de îmbunătățiri 
funciare din Craiova, condusă de 
Marin Novac și avînd alături zi 
și noapte pe profesorul Emil 
Manolache ; ei au secerat, in 
apa pină la genunchi, griul coo
peratorilor din Petrișani. Tot 
in apă au recoltat zeci de hec
tare de griu și cartofi studenții 
gălățeni.

Reporterii brigăzii își cer scu
ze pe această cale că nu pot cita 
multe nume de brigadieri. Ar 
merita numiți aici — practic im
posibil în limitele spațiului de 
ziar — toți cei 600 de studenți 
și elevi care, în aceste momente 
de grea încercare pentru patrie, 
s-au situat pe promontoriul înalt 
al demnității comuniste. Mulți 
dintre ei — sintem informați — 
vor merge in tabere, alții vor fi 
diâtinși cu insigna de brigadier 
fruntaș, cu Diploma de onoare 
a C.C. al U.T.C. Dar nici unul 
nu va uita — după cum ne măr
turisea Constantin Stoian de la 
Politehnica ieșeană — acest 
tact direct cu munca, in 
sînt verificate sentimentele, 
vingerile.

con- 
care 
con-

ANGAJAMENT
„Exprimind dorința fierbinte 

și unanimă a intregului tineret 
din patria noastră de a contrioui 
nemijlocit la traducerea în viață 
a istoricelor hotărîri adoptate de 
Congresul al XI-lea al P.C.R.. 
a Programului partidului de fău
rire a societății socialiste multi-

lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, noi, 
cei peste 1000 de tineri briga
dieri — muncitori, studenți și 
elevi — ai Șantierului Național 
al tineretului din sistemul de 
irigații Giurgiu-Răzmirești, folo
sind prilejul analizei activității 
desfășurate pe perioada unui an 
de zile, vă rugăm să primiți, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. angajamentul nostru 
solemn de a nu precupeți nici 
un efort, de a munci cu dăruire 
și elan tineresc pentru a realiza, 
la nivelul cel mai înalt, impor
tantele obiective ale șantierului 
nostru".

Am citat din telegrama adre
sată de brigadieri, cu mai puțin 
de o lună în urmă, C.C. ai 
P.C.R., tovarășului Nicola® 
Ceaușescu. Cel dinții an se în
cheie cu finalizarea a 57 000 000 
lei investiții : au fost astfel dis
locați 1.850 milioane m.c. de pă- 
mint, s-au montat 213 km con
ducte, s-au confecționat 62 000 
m.p. dale din beton. în cinstea 
Congresului al X-lea al U.T.C. 
și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R., 
brigadierii de la Giurgiu-RJzmi- 
rești se angajează să îndepli
nească planul pe acest an cu 
două luni mai devreme, reali- 
zînd lucrări în valoare <je 
85 000 000 lei. ceea ce repre
zintă amenajarea pentru iri
gații a 20 000 ha. De la în
ceputul anului și pină acum ei 
au obținut deja o producție în 
valoare de peste 34 milioane lei. 
în această edificatoare cifră se 
includ și realizările seriei care 
se încheie astăzi, la care se a- 
daugă rezultatele ferme pe cars 

vor obține seriile următoare.
ION ANDREITA 
VASILE RANGA 

VALERIU TANASOFF
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COTELE DUNĂRII

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI
anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi
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(Urmare din pag. 1)

care nu catadicseau să-și suflece mînecile 
și să se apuce de treabă. Sînt ei „răi" de 
felul lor ? mă întrebam privindu-i. Răs
punsul mi l-a dat fotografia militarilor 
despre care știam un lucru foarte intere
sant, și anume că mai mult de 50 la sută 
dintre ei sînt tot băieți de la sate, băieți 
care purtau, la data începerii inundațiilor, 
uniforma militară doar de patru zile ! Ei, 
acești băieți, eroii ultimelor săptămîni, 
sînt, deci, dintre aceia care în clipele grele 
se puteau foarte bine găsi în localitățile 
lor, și care, poate, ar fi reacționat stînd 
deoparte.

Ce fapt deosebit intervenise în cazul 
lor ? m-am întrebat.

Unul simplu. Foarte simplu : trecuseră la 
un regim de disciplină. De lege. De ordine. 
Ordine care nu lasă să se irosească niște 
calități excepționale, punîndu-le în va
loare.

Concluzia este, la rîndul ei, tot așa de 
simplă, urmînd unei întrebări : nu cumva 
prin unele sate ale noastre se scapă din 
atenție tocmai acea disciplină, care duce 
la încadrarea fiecăruia într-un front co
lectiv ? Nu cumva este slăbită acea orga
nizare care-l face pe om conștient, res
ponsabil și harnic In același timp ?

Noi ne ocupăm de mulți ani, cu mare 
atenție, de fiecare tînăr, de pe fiecare 
stradă - într-un spirit de responsabilitate 
muncitorească — întrebîndu-l direct : Dum
neata unde muncești ? Ce muncești ? 
N-am uitat, oare, să facem acest lucru 
tocmai intr-un mediu în care scăparea din 
mină, alunecarea spre lene și indiferență 
este foarte la indemînă ?

...la să batem, chiar de azi, pe la porți. 
le să trezim „cucoanele agricole", căci 
nu-i nici un păcat. Și să le trimitem la 
muncă I

1
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1. Profesor la Catedra de 
Calculatoare, Facultatea de Au
tomatică. Ia disciplinele : 
„Calculatoare numerice" și 
„Calculatoare electronice", pozi
ția 2 din statul de funcțiuni ;

2. Conferențiar la Catedra de 
Măsuri și aparate electrice, Fa
cultatea de Electrotehnică, la 
disciplinele : „Teoria și încerca
rea aparatelor electrice". „Ilumi
nat electric" și „Instalații elec
trice și iluminat", poziția 5 din 
statul de funcțiuni ;

3. Conferențiar la Catedra de 
Electrotehnică II. Facultatea de 
Automatică la disciplinele : ..E- 
lectrotehnică și mașini electrice", 
„Bazele electrotehnicii" și „Elec
trotehnică industrială", poziția 5 
din statul de funcțiuni ;

4. Conferențiar la Catedra de 
Tehnologie electronică și fiabi
litate, Facultatea de Electronică 
și telecomunicații, la discipline
le : „Materiale și componente e- 
lectronlce". ..Teoria și proiecta
rea componentelor pasive" și 
„Electronică", poziția 4 din sta
tul de funcțiuni ;

5. Conferențiar la Catedra de 
Tuburi electronice și tranzistoa- 
re. Facultatea de Electronică și 
telecomunicații, la disciplinele : 
..Circuite electronice" și „Circu
ite de impulsuri și comutație", 
poziția 5 din statul de funcțiuni ;

6. Conferențiar la Catedra de 
Utilaj chimic. Facultatea de Me
canică. la disciplinele : „Calculul 
și construcția utilajului chimic". 
„Utilajele industriei chimice" și 
„Calculul și construcția mașini
lor de prelucrat polimeri", po-

ziția 4 din statul de funcțiuni ;
7. Conferențiar la Catedra de 

Mașini-unelte și scule, Faculta
tea de Tehnologia construcțiilor 
de mașini, la disciplinele : „Seu
le pentru mașini speciale", „Ex
ploatarea mașinilor-unelte" și 
„Teoria și proiectarea mașinilor- 
unelte", poziția 8 din statul de 
funcțiuni ;

8. Conferențiar la Catedra de 
Mașini-unelte și scule, Faculta
tea de Tehnologia construcțiilor 
de mașini, la disciplinele : „Ex
ploatarea mașinilor-unelte" și 
„Teoria și proiectarea mașinilor 
unelte", poziția 9 din statul de 
funcțiuni ;

9. Conferențiar la Catedra de 
Matematici I, Facultatea de 
Transporturi, la disciplina : 
„Matematici", poziția 8 din sta
tul de funcțiuni ;

10. Conferențiar la Catedra de 
Fizică, Facultatea de Aeronave, 
la disciplina : „Fițică". poziția 9 
din statul de funcțiuni ;

11. Conferențiar la Catedra de 
Turnătorie-forjă. Facultatea de 
Metalurgie, la disciplinele : „U- 
tilaj metalurgic" și „Mașini 
utilaje în sectoarele 
rie", poziția 5 din 
funcțiuni ;

12. Șef de lucrări 
Electrotehnică I, Facultatea E- 
lectrotehnică I, la disciplinele : 
„Electrotehnică și instalații elec
trice în metalurgie", „Metode de 
calculul cimpurilor", „Bazele e- 
lectrotehnicii" și „Electrotehnică 
și electronică industrială", pozi
ția 9 din statul de funcțiuni ;

13. Șef de lucrări la Catedra 
Rețele electrice. Facultatea E-

Și de turnăto- 
statul de

la Catedra

nergetică I. disciplinele : „Trans
portul și distribuția energiei e- 
lectrice". „Funcționarea siste
melor electroenergetice". „Rețe
le. aparate și utilizarea energiei 

electrice" 
de func-

electrice" și „Rețele 
poziția 15 din statul 
țiuni ;

14. Șef lucrări la
Calculatoare, Facultatea 
matică, la disciplinele : „Tehnici 
de programare", pe
calculator", „Calcul numeric și 
programe pe calculator" și „Pro
gramare și analiză numerică", 
poziția 8 din statul de funcțiuni ;

15. Șef de lucrări la Catedra 
Calculatoare. Facultatea Auto
matică, la disciplinele : „Calcul 
numeric", „Programare pe calcu
lator" și „Programare și anali
za numerică", poziția 9 din sta
tul de funcțiuni ;

16. Șef de lucrări la Catedra 
Calculatoare. Facultatea Auto
matică, la disciplinele : „Progra
marea calculatoarelor", „Teoria 
limbajelor formale" și „Teoria 
automatelor finite", poziția 10 
din statul de funcțiuni ;

17. Șef de lucrări la Catedra 
Calculatoare. Facultatea Auto
matică, la disciplinele : „Calcu
latoare electronice", „Echipa
mente electronice și calculatoa
re de bord" și „Teoria circuite
lor de comutație", poziția 11 
din statul de funcțiuni ;

18. Șef de lucrări la Catedra 
de Radiocomunicații, Facultatea 
Electronică și telecomunicații, 
la disciplinele : „Circuite elec
tronice". „Analiza și sinteza cir
cuitelor electrice". „Electronică" 
și „Radiocomunicații spațiale"

poziția 12 din statul de func
țiuni ;

19. Lector la Catedra Socia
lism științific. Facultatea Meta
lurgie. la disciplina : Socialism 
Științific, poziția 16 din statul de 
funcțiuni ț

20. Șef de lucrări la Catedra 
Organe de mașini, Facultatea 
Mecanică, la disciplina : „Orga
ne de mașini și mecanisme", po-

,.Programare pe ziția 12 din statul de funcțiuni ;
21. Lector la Catedra Filozofie, 

Facultatea Aeronave, la discipli
na : „Filozofie", poziția 3 din 
statul de funcțiuni.

★
Candidații la concurs vor de

pune la secretariatul rectoratului 
Institutului politehnic București, 
Splaiul Independenței nr. 311— 
313, etaj II, camera nr. 219, în 
termen de 30 de zile de la data 
publicării acestui anunț în Bule
tinul Oficial, cererea de înscrie
re, împreună cu actele prevăzute 
de Legea nr. 6 privind Statutul 
personalului didactic din Repu
blica Socialistă România, publi
cată in Buletinul Oficial, Partea 
I. nr. 33 din 15 martie 1969, și 
de Instrucțiunile Ministerului 
Educației și Invătămîntului 
84539/1969.

Concursul se va ține la recto
ratul Institutului politehnic din 
București în termen de 3 luni 
de la data expirării termenului 
de înscriere.

Cei care funcționează într-o 
instituție de învățămint superi
or sint obligați să comunice in 
scris, rectoratului acesteia, în
scrierea la concurs.

Catedra 
Auto-

nr.

Nivelul Dunării a continuat 
joi să crească pe sectorul Dro- 
beta-Turnu Severin — Calafat 
— Corabia, comparativ cu ziua 
precedentă. După cum ne-a pre
cizat inginerul Arcadie Vreme, 
director tehnic al întreprinderii 
electrocentrale. „Porțile de Fier" 
joi s-a înregistrat cota maximă 
a debitului — culminația — ac
tualei viituri de pe Dunăre — 
in zona respectivă. în această 
zi, hidrocentrala a lucrat cu toa
te agregatele, energiticienii li- 
vrînd beneficiarilor mai mult de 
18 000 MWh energie electrică, iar 
sistemul hidroenergetic și de na
vigație „Porțile de Fier" în to
talitatea sa, a servit la reglarea 
cursului Dunării prin preluarea 
de către lacul de acumulare a 
cantității suplimentare de' apă 
adusă de viitură și deversarea ei 
treptată in aval.

în localitățile de pe clișură, 
la Orșova și de aici pină la Dro- 
beta-Turnu Severin s-au urmă
rit continuu cotele lacului și 
comportarea apei astfel ca în 
eventualitatea ieșirii acesteia dih 
matcă să se prevină inundarea 
căii ferate și a șoselei. Mari 
concentrări de forțe umane și 
de mijloace mecanizate s-au e- 
fectuat în aval de Drobeta-Turnu 
Severin — la Ostrovul Corbului 
și Salcia în scopul suprainălță- 
rii și consolidării digurilor 
existente, care pe unele porțiuni 
ating înălțimi cuprinse intre 3 
Si 7 ..................................
no-i.

metri și construirii altora

VREMEA
următoarele 24 de ore, vre- 
va fi instabilă, îndeosebi in

în
mea . ... ___. .__ _
jumătatea de nord a țării, unde 
cerul va fi mai mult noroș și 
vbr cădea ploi sub formă de a- 
verse, însoțite de descărcări e- 
lectrice. în rest, aversele vor fi 
locale. Cantitățile de precipitații 
vor depăși pe alocuri 25 litri pe 
metru pătrat in 24 de ore. Vîn- 
tul va sufla moderat, cu inten-' 
sifieări locale. Temperatura ma
ximă va fi cuprinsă între 32 și 
26 grade în jumătatea de nord a 
țării și intre 26 și 32 in sud.

La București, vremea va de
veni ușor instabilă, cu cer tem
porar noros, favorabil averselor 
de ploaie. Temperaturile maxi
me vor fi cuprinse intre 28 și 
30 de grade.
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Comitetul de coordonare
a adoptat primele documente 
elaborate în organele de lucru

In cadrul ședinței sale plenare de miercuri seara, Comitelui de 
coordonare al Conferinței pentru securitate și cooperare în Eu
ropa a primit și adoptat primele documente elaborate in orga
nele de lucru ale conferinței. începerea procesului de aprobare 
in Comitetul de coordonare — organul politic superior al fazei 
a doua — a documentelor întocmite in organele de lucru subsi
diare este apreciat în rindurile delegațiior și observatorilor de 
presă ea un moment de seamă

Textele adoptate includ între
gul document privind cooperarea 
în domeniile culturii, educației, 
contactelor dintre persoane și 
informației, împreună cu pream
bulul respectiv, documentul asu
pra legăturii securității și coo
perării în Europa cu securitatea 
și cooperarea în zona Medite- 
ranei-și documentul asupra ur
mărilor conferinței.

Luind cuvîntul cu ocazia a- 
doptării documentului asupra 
urmărilor instituționale ale con
ferinței, șeful delegației române, 
ambasadorul Valentin Lipatti, a 
exprimat satisfacția țării noas
tre față de încheierea cu suc
ces a negocierilor pe această 
temă de importanță cardinală 
pentru viitorul eforturilor des
fășurate pe plan general-euro- 
pean în vederea instaurării pe 
continent a unui sistem trainic 
de securitate și cooperare. Vor
bitorul a amintit, cu acest pri
lej, interesul și consecvența cu

în activitățile conferinței.
care România a militat fără pre
get pentru crearea unui meca
nism care să asigure conlucrarea 
pe mai departe intre statele 
participante in scopul îndepli
nirii hotăririlor adoptate la con
ferință, precum și pentru iniție
rea de noi acțiuni concrete în 
vederea întăririi securității și 
dezvoltării cooperării in Europa. 
Ambasadorul român a subliniat, 
de asemenea, importanța adop
tării in comitet a celorlalte două 
documente menite a fi incluse 
în actul final al conferinței.

în cadrul aceleiași ședințe. Co
mitetul de coordonare a stabi
lit un program de activitate in
tensă pentru diferitele organe de 
lucru ale conferinței, astfel in
cit, pe baza progreselor ce vor 
fi înregistrate in continuare, 
participanții să poată da o con
firmare definitivă datei de 30 
iulie, la care se prevede să în
ceapă lucrările reuniunii la ni
vel înalt, de la Helsinki, a sta
telor participante. efectuat cuplarea

R.D. GERMANĂ. Un monument 
cetatea Wartburg

adeseori vizitat de 
de lingă Eisenach

ORIENTUL APROPIAT

„BURSA NEAGRA“
A MUNCII COPIILOR

Majorat la 18 ani 
în San Marino

Intervenția delegației române in Comitetul 
de negocieri comerciale multilaterale G.A.T.T.

Timp de două zile, la Palatul 
Națiunilor din Geneva s-au 
desfășurat lucrările sesiunii Co
mitetului de negocieri comercia
le multilaterale G.A.T.T. (Acor
dul General pentru Tarife și 
Comerț) — organismul coordo
nator al rundei de negocieri 
lansate in 1973 la Tokio.

în intervenția sa, șeful dele
gației României. Mircea Petres
cu, a subliniat că dificultățile ce 
se manifestă in prezent în eco
nomia internațională nu trebuie 
să prejudicieze continuarea pro
cesului de liberalizare a comer
țului internațional, de elaborare 
a unor măsuri vizînd acordarea 
de avantaje suplimentare în co
merț țărilor în curs de dezvol
tare, ci, dimpotrivă, trebuie să 
determine accelerarea negocie
rilor pentru realizarea integrală 
a obiectivelor declarației de la 
Tokio, pentru transformarea co
merțului internațional intr-un 
factor de eliminare a decalaj e- 

economice, astfel incit ac-

Un milion de copii 
muncesc în Italia cite 
șase, opt, sau zece ore 
pe zi, ca și adulții. 
pentru o sumă mini
mă. Un milion repre
zintă, de asemenea, și 
cifra șomerilor ita
lieni.

NAȚIUNILE UNITE — Secre
tarul' general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a recomandat miercuri 
menținerea forțelor de observa
tori ale Națiunilor Unite în Si
nai. într-un raport adresat Con
siliului de Securitate, Kurt 
Waldheim arată că el consideră 
rămînerea observatorilor O.N.U. 
în Sinai ca un „factor esențial 
nu numai pentru menținerea 
calmului, ci și pentru crearea 
unei atmosfere propice desfășu
rării eforturilor în vederea rea
lizării unei păci juste și dura
bile în Orientul Apropiat".

în. jncheierea raportului său, 
secretarul general al O.N.U. a- 
preclază că „situația în Orientul 
Apropiat continuă să fie in mod 
fundamental instabilă". Posibi-

litatea menținerii actualei at
mosfere de calm va depinde de 
progresele viitoare în direcția 
căutării unei reglementări juste 
și durabile a problemelor Ori
entului Apropiat, așa cum se 
cere în rezoluțiile Consiliului 
de Securitate.

Majoratul, precum și vîrs- 
ta de la care tinerii dobin- 
desc dreptul de vot au fost 
stabilite in Republica San 
Marino la 18 ani. Hotărirea 
a fost adoptată de Consiliul 
general al Republicii și va 
intra in vigoare oficial la 
1 august 1975.

Congresul studenților 
din America Centrală

au
G.M.T.. in

La Lisabona 
s-a hotărît 

formarea unui

DJEDDAH - La Djeddah. în 
Arabia Saudită, s-a desfășurat 
Conferința miniștrilor afacerilor 
externe ai țărilor islamice, con
sacrată examinării raporturilor 
dintre statele participante, si
tuației internaționale actuale și 
îndeosebi situației din Orientul 
Mijlociu. La lucrări au luat par
te miniștrii de externe a 40 de 
state, reprezentanți ai Ligii Ara
be, ai Organizației Unității Afri
cane și ai Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei.

Viitoarea conferință ministe
rială islamică se va reuni in mai 
1976 la Istanbul.

Ministrul panamez al edu
cației, Aristides Royo, a i- 
naugurat la Ciudad de Pa
nama cel de-al nouălea Con
gres al studenților din 
America Centrală.

La reuniune, care are Ioc 
sub auspiciile Organizației 
continentale latino-america- 
ne a studenților (OCLAE) și 
Uniunii Internaționale a 
Studenților, participă, în ca
litate de invitați, în afara 
delegațiilor din această zo
nă, și reprezentanți ai fede
rațiilor universitare din Tri- 
nidad-Tobago, Jamaica, Gu
yana, Cuba și Porto Rico.

Convenția națională 
a tineretului sătesc

nou guvern
Consiliul Revoluției din Por

tugalia a hotărit formarea unui 
nou' guvern, în urma situației 
create prin demisia miniștrilor 
din partea Partidului Socialist 
și a Partidului Popular Demo
cratic — anunță un comunicat 
dat publicității joi la Lisabona 
la încheierea reuniunii consiliu
lui. „Consiliul Revoluției — a- 
daugă comunicatul — cheamă 
populația portugheză să mani
feste calm și spirit civic, 
pentru a contribui la crearea u- 
nui climat favorabil soluționării 
problemelor complexe cu 
este confruntată în acest 
ment revoluția portugheză".

Purtătorul de cuvint al Con
siliului Revoluției, căpitanul 
Vasco Lourenco, a precizat că 
noul guvern, care va fi creat 
intr-un viitor apropiat, nu va fi 
constituit conform principiului 
coaliției. Totodată, el a declarat 
că, cel puțin pentru moment, nu 
se prevede formarea unui gu
vern exclusiv militar.

• CAMERA DEPUTAȚILOR a 
Congresului Național al Vene- 
zuelei a aprobat, la prima lec
tură, proiectul de lege cu privire 
la naționalizarea industriei 
troliere, prezentat de către 
vern.

Legea care oferă statului 
nezuelean posibilitatea de 
exercita controlul asupra
dustriei și comerțului hidrocar
burilor ar urma, potrivit cercu
rilor parlamentare, să fie defini
tiv aprobată de către forul su
prem legislativ și promulgată de 
către președintele Carlos Andres 
Perez inainte de sfirșitul acestei

pe- 
gu-
ve

st 
in-

peruan
în orașul Cuzco, vechea 

capitală a incașilor, s-au în
cheiat lucrările Convenției 
naționale a tineretului să
tesc. Președintele republi
cii, Juan Velasco Alvarado, 
a adresat un mesaj partici- 
panților la reuniune.

Tema principală a Conven
ției a fost reforma agrară, 
care schimbă din temelii si
tuația economică și socială a 
țărănimii peruane. Partici- 
panții Ia Convenție au ex
primat hotărirea tineretului 
țărănesc de a se angaja 
plenar în eforturile națio
nale pentru realizarea pro
gramului de prefaceri 
nomice și sociale.

Joi. la ora 16.09 
cea de-a treia zi. a experimen
tului cosmic sovieto-american, 
a avut loc cuplarea navelor 
,,Soiuz-19“ și „Apollo", opera
țiune care a condus la formarea 
trenului spațial. Joncțiunea a 
fost efectuată în condiții opti
me, cu șase minute inainte de 
momentul stabilit inițial, atunci 
cind cele două nave se aflau la 
altitudinea de 225 km, deasupra 
Oceanului Atlantic, în largul 
coastelor Peninsulei Iberice.

Cuplarea a fost precedată de 
corectarea orbitei lui „Apollo", 
prin aprinderea, timp de opt se
cunde, a motorului principal al 
navei și de'plasarea lui „Soiuz- 
19“ pe o „orbită de montare", 
conform programului. In timpul 
apropierii și „acostării". nava 
sovietică a menținut orientarea 
necesară pentru cuplare, utili- 
zmd in acest scop dispozitivele 
de comandă manuale.

Operațiunile de joncțiune au 
fost urmărite de la sol prin in
termediul camerei de luat ve
deri instalată la bordul navei 
americane. în tot acest interval, 
„Soiuz” și „Apollo" au menți
nut legătura radio directă intre 
ele, precum și cu centrele de 
urmărire a zborului de la Ka
linin (localitate situată in apro
piere de Moscova) și Houston. 
Comandanții celor două nave — 
Alexei Leonov și Thomas Staf
ford — au comunicat in limbile 
rusă și engleză.

După desăvîrșirea joncțiunii, 
cele două echipaje au început 
pregătirile de trecere dintr-o 
navă in alta. în acest scop, cos- 
monauții sovietici au intrat in 
modulul de legătură, pentru a 
uniformiza presiunea din inte
riorul acestuia și din cabina 
„Soiuz".

Timp de 48 de ore după 
joncțiune. „Soiuz-19“ și ,.Apollo" 
vor rămine cuplate, echipajele 
urmind să 
o serie de 
țifice.

efectueze în comun 
experimente știin-

Succes al tinerilor
fizicieni români

___ \ ------
• IN CAPITALA R. D. 

Germane s-a desfășurat cea 
de-a VIII-a Olimpiadă in
ternațională de fizică, la care 
au participat elevi din 9 țări, 
printre care și România. Re
prezentanții noștri au avut o 
frumoasă comportare. Astfel, 
Oprea Radu din CIuj-Napo- 
ca a obținut un premiu I, 
Frangu Laurențiu din Galați 
— un premiu II, și Pazlăoa- 
ru Mihai din București — o 
mențiune. Totodată, Oprea 
Radu a obținut o mențiune 
specială pentru cea mai bună 
lucrare teoretică scrisă.

tuala rundă a G.A.T.T. să aducă 
o contribuție semnificativă la 
instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Vorbitorul a exprimat îngri
jorarea față de faptul că, pină 
în prezent, nu s-au putut pre
ciza conținutul și modalitățile 
de acordare a unui tratament 
comercial special și mai favora
bil țărilor în curs de dezvoltare, 
solicitînd ca această problemă să 
constituie, în programul viitor 
de activitate, o preocupare pri
mordială a negociatorilor. El a 
accentuat asupra necesității de 
a se soluționa in cadrul negocie
rilor problemele comerciale ale 
tuturor țărilor participante, pe 
o bază democratică, prin parti
ciparea deplină și efectivă a tu
turor țărilor la procesul de ne
gociere, in toate etapele sale.

în continuare, șeful delegației 
române a spus ; în cadrul nego
cierilor trebuie să se țină seama 
in permanență de nivelul de 
dezvoltare economică a statelor 
participante, de necesitățile lor 
specifice de dezvoltare, iar tra
tamentul special in favoarea 
țărilor in curs de dezvoltare tre
buie să fie acordat in mod ne- 
discriminatoriu tuturor țărilor în 
curs de dezvoltare, independent 
de sistemul lor social-economic 
și de zona geografică în care 
sint situate.

în încheiere, vorbitorul a sub
liniat necesitatea ca obiectivul 
liberalizării comerțului interna
țional să ocupe in negocieri lo
cul ce i s-a conferit prin de
clarația de la Tokio și a prezen
tat in acest sens o serie de pro
puneri concrete privind conti
nuarea lucrărilor în diferitele 
domenii ale negocierilor. între 
altele, el s-a referit la negocie
rile din domeniul agriculturii, 
la cele privind eliminarea res
tricțiilor cantitative și cu priori
tate la restricțiile cu caracter 
discriminatoriu, la menținerea 
și ameliorarea sistemului gene
ralizat de preferințe in contex
tul negocierilor, precum și la 
protejarea intr-o măsură sporită 
a intereselor țărilor exportatoare 
prin sistemul clauzelor de salv
gardare al G.A.T.T.

Emanuele de Morza, la cei 
9 ani pe care-i are, este 
un copil trist, nu mai păs
trează nimic din voioșia virs- 
tei fără griji. El nu mai are 
decit o mină, pe cealaltă a 
pierdut-o in februarie trecut, 
smulsă de frămintătoarea 
mecanică a brutăriei în care 
este angajat. Brutar la 9 ani, 
inipreună cu fratele său de 
12 ani, ei trebuie să meargă 
dimineața in zori (de la ora 
6) la muncă, la 8 aleargă la 
școală, pină la amiază, iar 
după amiază se reîntorc Ia 
brutărie pină Ia 10 seara. 
Intre școală și muncă, aproa
pe 15 ore de trudă zilnică, 
pentru un salariu care repre
zintă cam a zecea parte din 
retribuția tatălui lor. Nici 
aceasta prea mare. Statisti
cile recunosc : da, există in 
Italia un milion de astfel de 
copii care trudesc zilnic, in 
condiții dintre cele mai vi
trege, pentru o bucată 
piine. Exemplul micului E- 
manuele nu este singular. La 
Bari, toamna trecută, un co- 
pil-zidar a fost zdrobit de 
o macara. La Neapole, la 
începutul anului, un altul a 
murit sub povara unui sac de 
ciment. Și ingrijorat, pornind 
de la asemenea fapte, ziarul 
socialist AVANTI se întrea
bă : „în ce țară trăim noi ?“

Faptele par 
povestirile lui 
ale lui Victor 
copiii sărmani 
aruncați prea 
intr-o lume potrivnică. Pes
cari ori lucrători la terasa- 
mente, copiii italieni culeg 
fructe ori așează tomate in 
lăzi Ia Neapole, în alte părți 
sînt zidari ori muncitori. O 
anchetă guvernamentală e- 
fectuată în Lombardia (nor
dul Italiei) — citată de 
FRANCE PRESSE — relevă 
o realitate crudă : 27 000 de 
copii muncesc pe tot timpul 
anului în această regiune. 33 
Ia sută în comerț, 29 la 
in atelierele mici, 11 la 
in industria hotelieră, 
șută in construcții. 61 la 
din acești „muncitori" 
mai puțin de 14 ani. Situația 
este mai veche. Astfel, Mi-

de

desprinse din 
Dickens sau 
Hugo despre 
și exploatați, 

de timpuriu

sută 
sută 
8 la 
sută

au

nisterul Muncii semnalează 
că in 1971, inspectindu-se 
36 000 de intreprinderi, s-au 
descoperit numeroși copii în
trebuințați clandestin, care 
ciștigă puțin (in medie 6 000 
lire pe lună ; un ziar costă 
in Italia.... 150 lire, deci e- 
ehivalentul a 40 exemplare 
de gazetă !) prestînd munci 
foarte grele. Pe aceeași temă, 
cotidianul IL MESSAGGERO 
notează : „Copiii salariați 
constituie în Italia o adevă
rată categorie socială, cea 
mai slabă și cea mai puțin 
protejată, exploatată de o 
adevărată Mafia, care contro
lează angajările și impune 
legea tăcerii". Intr-un raport, 
Inspectoratul muncii din 
Lombardia relatează : „Cind 
facem controale in întreprin
deri, puștii se ascund in 
pivnițe, poduri, ambalaje din 
carton". Un copil care a fă
cut „imprudența" să-i mărtu
risească unui inspector că 
muncea pe un șantier n-a 
mai găsit o slujbă in regiu
ne. Fenomenul folosirii mun
cii ieftine a copiilor într-o 
serie de industrii italiene nu 
poate fi evaluat cu precizie 
la proporțiile sale reale. în 
regiunea Roma există 60 000 
de mici ateliere și numai... 
133 de inspectori sociali.

Este paradoxal că intr-o 
țară in care un milion de 
adulți sint șomeri, un milion 
de copii să găsească de lucru 
in condiții de supraexploa- 
lare. Imagini desprinse parcă 
din secolul trecut pot fi in- 
tiinite și pe străzile orașului 
Palermo, capitala Siciliei : 
copii impingind roabe încăr
cate, îndoiți sub greutatea 
sacilor de ciment, ori trudind 
la spălatul șanțurilor. In u- 
nele regiuni, această exploa
tare a copiilor este mai dra
matică astăzi decit in urmă 
cu un secol. în uzinele chi
mice ei minuiesc produsele 
toxice fără nici un fel de 
mijloace de protecție și mulți 
se îmbolnăvesc grav — se 
afirmă la Ministerul Muncii.

Se cer controale mai rigu
roase, dar atit timp cit sute 
și mii de familii italiene vor 
avea dificultăți în 
lor, vor mai exista 
manueli cu miinile : 
ori alți copii de opt 
ani care vor muri pe 
pentru citeva mii de 
fără nici un fel de asigurare. 
O realitate de-a dreptul 
zguduitoare, cu atit mai zgu
duitoare cu eît lovește copi
lăria — spațiul de grijă și 
speranță al umanității.

bugetele 
încă E- 

mutilate, 
sau zece 

• șantiere 
lire,

DOINA iovanel
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NEGOCIERI PENTRU REVIZUI
REA STATUTULUI BAZELOR 

S.U.A. DIN TURCIA

Creșterea șomajului 
in occidentale

Piața occidentală a muncii 
aruncat deja peste granițele 
circa 20 milioane de oameni — 
arată datele Biroului internațio
nal de statistică a forței de mun
că al Organizației Internaționale 
a Muncii. în prezent, in țările 
occidentale sînt mai mulți șo
meri decit oricind în ultimele

a 
ei

Președintele Portugaliei, Fran
cisco da Costa Gomes, i-a în
credințat fostului premier, 
Vasco Goncalves, misiunea de a 
forma noul guvern, anunță un 
comunicat oficial dat publicității 
joi seara, la Lisabona.

Comunicatul
Vasco Goncalves 
aibă convorbiri cu 
sonalități politice, 
și reprezentanți ai
partide care alcătuiau 
coaliție guvernamentală.

precizează 
urmează 
diverse per- 
printre care 
celor patru 

vechea

nemonemo

SPANIA. Demonstrație studențeasca la Madrid (din ziarul „L Umta )

ilWl
VINERI, ÎS IULIE 1975

LANȚURI: Sala Palatului (orele 
17.15: 20.15).

ÎNFRlNGEREA LUI L. WIL
KINSON : București : (orele 8,45; 
10.45; 12.45: 14,45: 16,45; 18,45;
20,45); ' Grădina București (ora 
20.15); Grădina Festival (ora 20).

ZIUA CEA MAI LUNGA: Lu- 
eeafârul (orele 9; 12.30: 16; 19,30).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMA: Festival (orele 
13.30: 16; 18.30; 20.45);
(orele 9: 11,15; 13,30;
20,30); Modern (orele
13,30; 16; 18.15; 20,30); Grădina Bu
șești (ora 20,15); Grădina Modern 
(ora 20.15).

VERONICA SE ÎNTOARCE: 
Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 11,15; 20).

STRĂLUCIREA SOARELUI: Sca
la (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 
2D; Capitol (orele 6,15; 11.30; 13,45; 
16: 18,15: 20,45); Favorit (orele 
9.15: 11,30: 13,45; 16; 18; 20): Pa
tinoarul „23 August" (ora 20.15); 
Grădina Dinamo (ora 20.15); Sta
dionul Steaua (ora 20,15); Grădina 
Capitol (ora 20,15).

ZILELE TRĂDĂRII: Viitorul 
(orele 15; 19).

9: 11,15; 
Feroviar 

16; 18,15;
9: 11,15;

LA RĂSCRUCE DE VINTURI: 
Victoria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16: 18,15; 20,30).

HYPERION: Doina (orele 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15); — la ora 
9,45 Program pentru copii.

LEGEA PRERIEI: Melodia (ore
le 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30); 
Gloria (orele 9: 11; 13; 15; 17; 19); 
Tomis (orele 9: 11.15; 13.30: 15,45; 
18; 20,15); Grădina Luceafărul (ora 
20,15); Grădina Titan (ora 20,30); 
Grădina Torriis (ora 20,30).

MARELE CIRC: Buzeștl (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15); Flacăra 
(orele 15,30; 18: 20,15).

JOCUL DE CĂRȚI: Grivița (ore
le 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30).

KIT ÎN ALASKA: Bucegi (ore
le 16; 18,15); Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,15).

HOINARII: Lumina (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,13; 20,30).

LUMINA LA CAPĂTUL TUNE
LULUI: Unirea (orele 16; 18);
Grădina Unirea (ora 20,15).

ULTIMUL PISTOLAR DIN 
CROSS CREEK: Dacia (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30); Volga 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20).

ZBOR PESTE LIVEZI: Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

TEROARE PE „BRITANNIC" : 
Giulești (orele 15.30; 18; 
Arta (orele 15,30; 17,45; 20); 
dina Arta (ora 20.15).

ILUSTRATE CU FLORI 
CÎMP: Lira (orele 15,30; 18); 
dina Lira (ora 20,15).

MAREA CURSA: Cotroceni 
le 15.30; 19).

PE AICI NU SE TRECE: Feren
tari (orele 15,30; 18; 20,15); Crîn- 
gași (ora 16).

SPERIETOAREA: Aurora (orele 
9: 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI ÎN RUSIA: 
Pacea (orele 15.30; 18; 20,15); Mun
ca (orele 16; 18; 20).

PAVLINKA: Popular (orele
15,30: 18: 20,15).

CEI MAI FRUMOȘI ANI: Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15); Flamura (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15: 20,30).

TOAMNA BOBOCILOR: Moși
lor (orele 16; 18); Cosmos (orele 
15,30; 18: 20,15); Grădina Moșilor 
(ora 20.15).

PRIMĂVARA TRISTA: Rahova 
(orele 16; 18).

UN SALT SPRE MAREA PER
FORMANȚĂ : Progresul (orele
15,30; 18; 20,15).

20.15) ; 
; Gră-

DE 
Grâ-

(ore-

TĂCEREA DOCTORULUI
EVANS: Vitan (orele 15,30; 18).

RECOMPENSA
Grădina Bucegi 
dina Vitan (ora

PENTRU ȘERIF: 
(ora 20,15); Gră- 
20,15).

patru decenii, fără a exista vreo 
posibilitate de ameliorare a șo
majului cronic de masă.

în S.U.A., - • - •
Australia și 
există circa 
meri și 5—6 
parțiali. La 
adăugate alte 4—5 milioane 
„șomeri invizibili" 
și muncitoare, care, negăsind de 
lucru luni de zile la rind, nu 
și-au mai înscris numele pe lis
tele oficiilor de plasare a brațe
lor de muncă.

în Anglia, scrie revista „U.S. 
News and World Report", există 
860 000 șomeri și pină la sfirși
tul verii vor fi 1.5 milioane, în 
R.F.G. — 1 milion de șomeri și 
922 000 șomeri parțiali, în Fran
ța — 800 000, în Italia — peste 
un milion, in Turcia — 1,1 mi
lioane.

Printre motivele pentru care 
economiștii anticipează creșterea, 
numărului șomerilor, în ciuda i- 
virii primelor indicii anemice de 
ieșire din recesiune, figurează 
menținerea unor mari capacități 
de producție nefolosite, conti
nuarea presiunilor inflaționiste 
asupra economiei, scăderea ex
porturilor, recesiunea din unele 
ramuri cheie ale economiilor 
statelor occidentale, creșterea 
prețurilor carburanților, spori
rea cu 70 milioane de oameni a 
numărului celor care în următo
rii 10 ani vor intra pe piața 
muncii celor 24 de state ale 
OECD.

Canada, Japonia, 
Europa occidentala 
15 milioane de șo- 
milioane de șomeri 
aceste cifre trebuie 

de 
muncitori

• IN 
cererea 
Statelor 
început, joi, negocierile bilatera
le pentru revizuirea statutului 
bazelor americane amplasate pe 
teritoriul turc. Ministrul de ex
terne al Turciei, Ihsan Sabri 
Caglayangil, a declarat că a fost 
acordată o nouă aminare Guver
nului Statelor Unite, inainte de 
a fi pus in aplicare „statutul 
temporar" al bazelor americane 
din țară, statut ce trebuia să 
intre in vigoare incepind de joi.

CONFORMITATE eu 
prezentată de Turcia 
Unite, la Ankara au

Ministrul turc a precizat că a- 
ceastă aminare va dura pină la 
încheierea convorbirilor cu ca
racter tehnic dintre delegațiile 
turcă și americană.

anunțat ofi- 
Valery Gis- 

cancelarul 
convenit să

• LA PARIS s-a 
cial că președintele 
card d’Estaing și 
Helmut Schmidt au 
se întilnească în zilele de 25 și
26 iulie, la Bonn. După cum a 
precizat purtătorul de cuvint al 
președintelui, întilnirea celor doi 
oameni de stat face parte din 
consultările prevăzute în acordu- 

franoo-vest-germane

• LA VIENA s-a încheiat 
cea de-a șasea rundă a negocie
rilor privind reducerea trupelor 
și armamentelor și măsuri adia
cente in Europa centrală. S-a 
anunțat că actuala pauză din 
cadrul acestor negocieri va dura 
pină la 22 septembrie a.c.
EXPOZIȚIE DE MOBILA ROMA

NEASCĂ LA EREVAN

20,00 Opera ,,Mariana Pineda" de 
Doru Popovici — după drama lui 
Garcia Lorca. Adaptare pentru TV 
de A. I. Arbore a spectacolului 
Conservatorului „C. Porumbescu". 
20,45 Viața economică a Capitalei. 
..Pionierii automaticii românești". 
21,10 Dincolo de note... întîlnire 
cu compozitorul Radu Șerban și 
cîțiva dintre interpreții cîntecelor 
sale. 21.30 Telex. 21.35 Armonii in
time. Sonata a VIII-a pentru vi
oară și pian în Sol major de 
Beethoven. 21,55 Virtuozi ai are-
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PROGRAMUL 1
14,20 Tenis de cîmp: Semifinala 

grupei A din zona europeana a 
„Cupei Davis": Spania — Româ
nia. Transmisiune directă de la 
Barcelona. 18,50 Tribuna TV. 19,20 
1001 de ‘
Univers 
tragerii 
„Copiii 
Muzică

seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 
științific. 20,30 Rezultatele 
Loto. 20,35 Film artistic : 
clin Valea Tigrului". 22,00 
ușoară. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2

17.00 Telex. 17,05 File de dicțio
nar: Medalion Grigori Ciuhrai. 
Filmul artistic: ,,A fost odată un 
moș și o babă". 18,50 Muzică u- 
șoară cu Ana Ciobanu și Ioana 
Negriloiu. 19,15 Reportaj TV: ..Oa
meni la înălțime". 19,30 Teleiurnal.

Teatrul ,.C. I. Nottara" (la Tea
trul de vară „Herăstrău" : BĂR
BAȚI FĂRĂ NEVESTE — ora 20; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
CER CUVÎNTUL LA... DIVERSE
— ora 19.30; (Grădina Boema): 
UN BAIAT DE ZAHĂR... ARS !
— ora 19,30; Ansamblul „Rapso
dia Română"; ȚARĂ BOGATĂ-N 
FRUMUSEȚI — ora 18,30; Teatrul 
„Țăndărică" (la Liceul Nr. 43); 
SlNZIANA ȘI PEPELEA — Ora 
19.30; Teatrul Mic (Rotonda scri
itorilor din Cișmlgiu) : Spectacol 
de sunet și lumină — AMINTIREA 
SCRIITORILOR — or» 60.
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• un PLANOR CU aripi extensibile, capabil să atingă 
o viteză de 250 Km pe oră, a tost pus la punct de un grup 
de studenfi, membri al Aeroclubului universitar din Stuttgart. 
Pentru construirea planorului, denumit „FS. 29“, au lost ne
cesare 20 000 ore de muncă. Planorul este echipat cu un me
canism care permite extinderea anvergurii aripilor in timpul 
zOorului șl mărirea suprafeței lor cu 50 la sută. Pilotul are po
sibilitatea să utilizeze la maximum avantajele oferite de cu- 
rențit de aer • BEȚIE FARA ALCOOL. In urmă cu cîteva luni 
s-a produs la Londra un grav accident de metrou care a pro
vocat mulți morți. La autopsie s-a descoperit că conducătorul 
era beat. Era ora 8,45 și conducătorul se sculase la ora 4. Era 
puțin probabil ca el să fi băut atît de devreme. Doi medici 
britanici consideră că conducătorul a lost beat fără să fi băut, 
deoarece nu mincase 13 ore Înaintea accidentului șl avea hipo- 
gllcemie. In ciuda aparenței, hipoglicemia este un fel de diabet 
trecător, deoarece produce procesul paralel de cataliză a gră
similor și proteinelor pentru a da naștere la hidrați de carbon. 
Aceștia din urmă conțin corpuri cetonice care se pot transforma 
In alcool • PENTRU EVALUAREA PRECIPITAȚIILOR. Oame
nii de știință americani de la Universitatea din Illinois au pus 
la punct un interesant aparat pentru colectarea de informații 
în legătură cu precipitațiile atmosferice. Aparatul — un spectro- 
metru pluvial — este format dintr-un conus special din.plexi
glas, din aparatură electronică de prelucrare a datelor și un 
dispozitiv de Înregistrare. Fiecare picătură de ploaie care cade 
în conus provoacă un șoc, care este transformat In impuls elec
tric și Înregistrat pe bandă de magnetofon. Datele de pe banda 
de magnetofon sint introduse Intr-un computer, care determină 
cu maximă exactitate cind a început șl s-a terminat ploaia și 
ce cantitate de precipitații a căzut într-o anumită perioadă de 
timp • TREI SEISME CONSECUTIVE. Pentru japonezi care, 'in 
general, nu duc lipsă de... cutremure, miercuri a fost o zi ne
obișnuită: Agenția națională meteorologică a înregistrat trei seis
me produse consecutiv, două dintre ele destul de puternice. Cu
tremurele au afectat, îndeosebi, regiunea capitalei, precum și 
o serie de zone din nordul Japoniei, dar nu au provocat 
victime sau pagube materiale importante • O NOUA SURSA 
DE ENERGIE? Terenurile cultivate cu porumb, grîu, soia sau 
bumbac pot constitui o sursă deosebit de importantă pentru sa
tisfacerea necesarului de energie al S.U.A. — apreciază un ex
pert al firmei americane constructoare de automobile „General 
Motors". Această energie suplimentară poale fi obținută — pre
cizează specialistul american — prin valorificarea a tot ceea ce 
rămine in zonele cultivate după stringerea recoltelor, ințelegin- 
du-se prin aceasta cocenii de porumb, paiele de grtu, păstăile 
de fasole etc. Expertul de la „General Motors" a calculat că 
utilizarea el poate furniza echivalentul de 50 la sută din canti
tatea de cărbune extrasă anual în S.U.A. și cel al energiei con
sumate de 100 milioane de automobile, de asemenea, anual 
• CĂLDURĂ TROPICALA IN SPANIA. Un puternic val de căl
dură s-a abătut în ultimele zile asupra Spaniei. Luni au fost 
înregistrate temperaturi pină la 50 grade la umbră. Madridul, 
unde mercurul termometrelor nu s-a ridicat decit... la 38 grade, 
este considerat un adevărat loc de refugiu • BURT LANCAS
TER ȘI PAUL NEWMAN vor juca, alături de Geraldine Cha
plin, In filmul „Buffalo Bill și indienii", pe care se pregătește 
să-l realizeze regizorul Bob Altman. Șeful indian Frank Ka- 
quits îl va încarna pe celebrul Sitting Bull • STĂTEAU DE 
VORBA...! Ancheta cu privire la cauzele prăbușirii avionului 
bireactor DC-9 al companiei americane ..Eastern Airlines" a 
condus la concluzia că accidentul, survenit In septembrie 1974, 
care a făcut 72 de morți, s-a datorat neatenției echipajului. Ana- 
lizînd înregistrările de pe banda de magnetofon din „cutia nea
gră" a aparatului, care a fost recuperată, comisia de anchetă 
a constatat că membrii echipajului nu erau atenți la manevra
rea aparatului în sfertul de oră dinaintea accidentului, fiind an
gajați intr-o discuție. Banda de magnetofon arată că ultimele 
cuvinte ale pilotului au fost: „Sînt gata de aterizare", apoi, la 
șase secunde înainte de accident: „Da, sînt gata de aterizare. 
Tot ceea ce ne trebuie acum este să găsim aeroportul". Dar ae
roportul nu a mai putut fi atins, deoarece la cinci km de pistă 
aparatul s-a lovit de crengile unor arbori.

• LA EREVAN, capitala 
R.S.S. Armene, s-a deschis, joi, 
expoziția „Mobila românească 
— 1975". Expoziția — a cincea 
de acest gen in Uniunea Sovie
tică — cuprinde peste 60 de 
garnituri complete și piese se
parate de mobilă modernă și de 
artă, realizate de întreprinderi 
și unități ale industriilor repu
blicană și locală, precum și ale 
cooperației meșteșugărești.

La festivitatea inaugurală au 
participat membri ai conducerii 
unor ministere și instituții cen
trale din R.S.S. Armeană.

încă de la deschidere, mobila 
românească a suscitat un viu 
interes in rindul vizitatorilor, 
care au apreciat calitatea expo
natelor.
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• SENATORUL 
George McGovern 
că va accepta o

democrat 
a declarat 
eventuală 

învestitură din partea Con
venției naționale a partidu
lui, în vederea alegerilor 
prezidențiale din 1976. El a 
menționat insă — ca și sena
torul Hubert Humphrey — 
că nu dorește să fie inclus pe 
listele obișnuitelor alegeri 
preliminare.

George McGovern a parti
cipat, fără succes, la prece
dentul scrutin prezidențial.

DEMOCRA- 
solicitat in 
primită in 
Organizației

• PREȘEDINTELE S.U.A., 
Gerald Ford, va face o vizită la 
Bonn în intervalul 26—28 iulie 
— anunță agenția D.P.A. In 
cursul vizitei, sînt prevăzute 
convorbiri cu președintele R.F.G.. 
Walter Scheel, și cu cancelarul 
federal, Helmut Schmidt.

• REPUBLICA 
TA VIETNAM a 
mod oficial să fie 
rindul membrilor 
Națiunilor Unite.

• MINISTRUL de externe al 
Mozambicului, Joaquim Chissa- 
no, a adresat secretarului gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
un mesaj în care se arată că Mo- 
zambicul solicită admiterea sa 
în O.N.U. întreprinzind acest 
demers, Mozambicul a asigurat 
O.N.U. că va depune toate efor
turile pentru a se conforma o- 
biectivelor acestei organizații.

• OFICIALITĂȚI de resort 
din Turcia și Grecia vor avea o 
a doua rundă de convorbiri cu 
privire la redeschiderea coridoa
relor aeriene deasupra Mării E- 
gee — a anunțat un purtător de 
cuvint al Ministerului Afacerilor 
Externe al Turciei. Convorbirile 
se vor desfășura la Atena, in 
intervalul 22—24 iulie.

închiderea coridoarelor aerie
ne deasupra Mării Egee s-a pro
dus în urma evenimentelor din 

iu-
o 

in

dus în urma evenimentelor 
Cipru din vara trecută. In 
nie anul acesta, a avut loc 
primă rundă de negocieri 
problema redeschiderii lor, care 
nu s-a soldat insă 
concrete.

cu rezultate

40 362


