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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

r â adresat întregului popor chemarea 
de a acționa cu toate forțele pentru a înlătura 
grabnic efectele inundațiilor, pentru a asigura 
desfășurarea normală a activității productive

Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai Republicii Socialist» 

România,
Doresc să mă adresez pe această 

cale tuturor într-o situație gravă, 
creată ca urmare a ploilor căzute în 
ultimele două zile. Datorită cantită
ții mari de precipitații care au căzut 
— depășind în unele localități 180 
de litri pe metru pătrat — cursurile 
mai tuturor rîurilor și apelor inte
rioare au crescut brusc, depășind cu 
mult cotele de atenție și de inunda
ție. Ca urmare, s-au produs situații 
grave în multe județe ale patriei ; 
au fost inundate zeci de localități — 
comune și orașe — unități indus
triale și agricole. Au avut de suferit 
grav căile de comunicație — dru
muri, căi ferate — liniile de teleco
municații, precum și liniile electrice. 
Au fost afectate de inundații mari 
suprafețe agricole.

Pe baza Hotărîrii Comitetului Po
litic Executiv, începînd din această 
seară,. am instituit starea de necesi
tate. în conformitate cu aceasta, 
toate unitățile militare, unită
țile Ministerului de Interne, găr- 
.zile patriotice .,^sînt_cbemata. să-, ..ia 
toate măsurile ce decurg din decla
rarea stării de necesitate pentru a 
acționa, conform cu ordinele ce le 
vor primi, pentru prevenirea și apă
rarea de inundații a localităților și 
avutului obștesc și personal.

De asemenea, consiliile populare au 
obligația de a trece la luarea tutu
ror măsurilor în conformitate cu 
răspunderile pe care le au pe raza 
teritoriului — județului, orașelor și 
comunelor — in apărarea împotriva 
inundațiilor.

Pentru asigurarea Înfăptuirii in 
cele mai bune condiții a tuturor 
măsurilor ce se impun, este necesar 
ca toate organizațiile de partid, toți 
comuniștii, toți membrii Uniunii Ti
neretului Comunist, ai sindicatelor, 
organele Frontului Unității Socia
liste și alte organizații de masă și 
obștești să acționeze într-o strinsă 
unitate, sub conducerea organizațiilor 
de partid, în vederea unirii eforturi
lor tuturor cetățenilor pentru reali
zarea măsurilor de care am vorbit. 
De asemenea, în conformitate cu 
starea de necesitate, toți cetățenii 
patriei apți de muncă trebuie să 
participe activ la realizarea tuturor 
măsurilor stabilite de comandamen
tele județene și de organele de 
partid și de stat, In vederea apărării 
proprietății obștești și proprietății 
personale, pentru evitarea sau limi
tarea consecințelor inundațiilor.

De asemenea, paralel cu activitatea 
de combatere a inundațiilor, vor tre
bui luate de îndată măsuri — acolo 
unde nivelul apelor a început să 
scadă — pentru lichidarea rapidă a 
efectelor inundațiilor. în această 
privință se va acționa în primul 
rînd pentru refacerea căilor de co
municații — căi ferate, șosele — a 
legăturilor telefonice, liniilor elec
trice, avîndu-se în vedere în primul 
rînd căile de comunicații, liniile te
lefonice și electrice principale.

Se vor lua toate măsurile pentru

asigurarea bunei funcționări a tu
turor unităților industriale și econo
mice în general, care nu au avut de 
suferit de pe urma inundațiilor.

în unitățile economice care au fost 
afectate, într-o măsură sau alta, de 
inundații se va trece imediat la lua
rea tuturor măsurilor de refacere a 
instalațiilor și trecerea la activitatea 
productivă. Unitățile care nu au avut 
de suferit sau din localitățile înve
cinate vor trebui să acorde un spri
jin activ unităților care au fost a- 
fectate de inundații.

în agricultură, imediat ce apele 
Încep să se retragă, va trebui să se 
treacă la luarea tuturor măsurilor 
pentru realizarea lucrărilor de 
scurgere rapidă a tuturor apelor. La 
aceste lucrări trebuie să participe 
toți cetățenii localităților respective. 
Acolo unde situațiile sînt mai grave 
vor trebui să participe și unități mi
litare și cetățeni din alte localități 
pentru a asigura scurgerea în cel 
mai scurt timp a apelor și salvarea 
recoltei.

Doresc să atrag in mod deosebit 
atenția de a se face totul pentru a 
asigura salvarea de la distrugere a 
tuturor- suprafețelor cu culturi agri
cole. Acolo unde se creează condi
ții favorabile trebuie trecut de În

dată. cu toate forțele și cu toate 
mijloacele, la stringerea recoltei de 
vară, a orzului, griului, mazării și 
altor culturi. Să nu așteptăm folo
sirea numai a combinelor 1 Repet, 
trebuie trecut cu toate mijloacele la 
stringerea zi și noapte, în cel mai 
scurt timp, a recoltei 1 De aseme
nea, trebuie luate toate măsurile 
pentru reînsămînțare, acolo, unde 
culturile au fost complet distruse, 
sau pentru cultura a doua, după 
stringerea orzului și griului, în con
formitate cu sarcinile de plan cu
noscute. Trebuie să facem in așa fel 
încît eventualele pagube care au fost 
produse de inundații să fie recupe
rate în întregime prin stringerea la 
timp a culturilor și prin reînsămîn- 
tarea celor distruse sau prin culturi 
duble.

După cum vedeți, dragi tovarăși 
și prieteni, ne aflăm într-o situație 
care impune măsuri hotărî te din 
partea tuturor cetățenilor patriei 
noastre, din partea fiecărui om al 
muncii, indiferent de naționalitate, 
pentru a asigura desfășurarea în cele 
mai bune condiții a activității pro
ductive. îndeplinirea planului în in
dustrie și în agricultură, astfel In
cit să nu fie afectată cu nimic dez
voltarea economico-socială a patriei

in urma inundațiilor catastrofala 
care au avut loc.

îmi exprim convingerea că toate 
organizațiile de partid, toți comuniș
tii, toți cetățenii patriei noastre, toa
te unitățile militare și toate organele 
de partid și de stat își vor îndeplini 
în cele mai bune condiții răspunde
rile ce le revin, că, intr-o strinsă u- 
nitate, întregul partid, întregul nos
tru popor vor acționa cu simț de 
răspundere, cu toată fermitatea și 
hotărîrea pentru lichidarea urmărilor 
acestor inundații catastrofale. Astfel 
vom demonstra, prin munca și acti
vitatea noastră, că putem învinge 
orice greutăți, că sîntem ferm hotă- 
rîți și. vom asigura înfăptuirea ho- 
tărîriior Congresului al XI-lea, dez
voltarea economică socială a patriei, 
ridicarea țării noastre pe noi culmi 
de progres și civilizație.

Cu această convingere, doresc să 
adresez tuturor cetățenilor patriei 
noastre, tuturor organelor șl organi
zațiilor de partid, militarilor, forțe
lor armate, celor din Ministerul de 
Interne, gărzilor patriotice urarea și 
îndemnul de a face totul pentru a 
răspunde chemării și a-și îndeplini 
cu simț de răspundere datoria.

Vă urez succes și multă sănătate 
ia toți I

DECRET PREZIDENȚIAL
în vederea prevenirii și înlăturării hotărite a 

inundațiilor și a consecințelor acestora în loca
litățile afectate, în temeiul art. 75, pct. 13, din 
Constituția Republicii Socialiste România,

Președintele Republicii Socialiste România 
decretează:

Art. 1 — Se instituie starea de necesitate p« 
întreg teritoriul Republicii Socialiste România 
pentru prevenirea inundațiilor și înlăturarea con
secințelor acestora.

Art. 2 — Comitetele executive sau. după caz, 
birourile executive ale consiliilor populare ju
dețene, al municipiului București, ale sectoare
lor acestuia, municipale, orășenești și comunale 
vor lua de îndată măsurile necesare de mobili
zare a tuturor forțelor de pe teritoriu în vederea 
prevenirii revărsării apelor, apărării avutului ob
ștesc și personal împotriva pagubelor pricinuite 
de inundații. Ele trebuie să fie în permanență 
la post și să acționeze în modul cel mai operativ 
pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin prin 
lege, în asemenea situații.

Art. 3 — Unitățile militare, unitățile Ministe
rului de Interne, formațiunile gărzilor patriotice 
să se considere în stare de alarmă, să acționeze 
în conformitate cu ordinele care le vor primi și 
să participe cu toate capacitățile materiale și 
umane de care dispun la asigurarea, atît a mă
surilor de prevenire și de apărare a localităților 
împotriva inundațiilor, cit și la înlăturarea in
tr-un timp cît mai scurt a urmărilor acestora.

Art. 4 — Toate unitățile socialiste — întreprin
derile, instituțiile, unitățile agricole de stat și 
cooperatiste — situate în zonele afectate de inun

stat vor lua măsuri pentru aprovizionarea neîn
treruptă a populației cu produse alimentare, asi- 
gurînd folosirea și repartizarea judicioasă a can
tităților de mărfuri existente în stoc ; de aseme
nea, vor lua măsurile necesare pentru asigurarea 
asistenței. medicale normale pentru populația din 
zonele afectate de inundații.

Art. 8. — întreaga populație aptă de muncă 
este obligată să participe la toate acțiunile orga
nizate pentru prevenirea și combaterea urmări
lor inundațiilor.

Art. 9. — Organele și organizațiile de partid vor 
acționa cu toată energia și fermitatea pentru mo
bilizarea organizațiilor de stat și obștești, a tu
turor cetățenilor la acțiunile de înlăturare a ur
mărilor inundațiilor, la apărarea avutului obștesc 
și la asigurarea desfășurării normale a activității 
economico-sociale.

Organizațiile Uniunii Tineretului Comunist, 
sindicatele, organizațiile de femei, organele și or
ganizațiile Frontului Unității Socialiste, toate or
ganizațiile de masă se vor considera tn stare de 
urgență și vor acționa cu toate forțele In con
formitate cu dispozițiile și sarcinile ce le vor 
primi.

Art. 10. — încălcarea dispozițiilor privind apli
carea prevederilor prezentului decret atrage răs
punderea penală, contravențională, disciplinară 
sau materială, după caz, potrivit legii.

Vineri 4 iulie 1975

Ședința Comitetului
Politic Executiv 

al C. C> al P. O. R.
în ziua de 3 iulie 1975 a avut loc ședința Co

mitetului Politic Executiv al CC. al P.C.R., pre
zidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a examinat situația 
din unele județe ale țării care au de suferit de 
pe urma inundațiilor provocate de ploile toren
țiale ce au căzut în ultimele zile. Inundațiile au 
dus la mari pierderi materiale: a fost afectată 
activitatea productivă a unor întreprinderi in
dustriale, au fost provocate pagube însemnate în 
agricultură, transporturi și telecomunicații, pre
cum și bunurilor populației din zonele respective. 
Pretutindeni au fost luate măsuri corespunzătoare 
pentru salvarea persoanelor și bunurilor aflate în 
primejdie, pentru diminuarea efectelor inunda
țiilor.

Comitetul Politic Executiv — apreciind măsu
rile adoptate pînă acum — a stabilit ca organele 
de partid și de stat din județele afectate să mo
bilizeze toate forțele umane — civilii și militarii 
— precum și mijloacele materiale, pentru întări
rea și formarea de diguri de apărare, pentru eva
cuarea persoanelor și animalelor, pentru conser
varea bunurilor materiale din locurile inundate 
sau amenințate de inundații. Trebuie luate măsuri 
urgente pentru restabilirea cît mai grabnică a 
căilor de comunicații și a activității productive, 
pentru asigurarea aprovizionării cu apă și ali
mente a populației sinistrate. Ministerul Sănătății 
va trimite în zonele calamitate medici și medica
mente pentru prevenirea îmbolnăvirilor sau apa
riției de epidemii.

Este necesar să se acționeze cu toate forțele 
pentru evacuarea apei din culturile vegetale în 
vederea reducerii la minimum a pierderilor în 
agricultură.

Comitetul Politic Executiv a stabilit instituirea 
unui comandament central special care să se 
ocupe de coordonarea acțiunilor necesare comba
terii inundațiilor. De asemenea, s-a stabilit ca în 
zonele afectate de inundații să se deplaseze mem
bri ai Comitetului Politic Executiv și ai guvernu
lui, cadre de conducere din ministere și alte insti
tuții centrale, pentru a ajuta la luarea tuturor 
măsurilor necesare în vederea combaterii efecte
lor inundațiilor.

Comitetul Politic Executiv se adresează orga
nelor și organizațiilor de partid și de stat, tuturor 
cetățenilor să participe cu toate forțele pentru a 
preveni pagubele în zonele de deplasare a viituri
lor, pentru a înlătura cît mai grabnic efectele 
inundațiilor.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, a făcut 
o informare cu privire la vizita oficială de priete
nie în țara noastră a președintelui Republicii Ga- 
boneze, Albert Bernard Bongo, și la vizita oficială 
în România a căpitanilor regenți ai Republicii San 
Marino, Alberto Cecchetti și Michclo Righi.

Comitetul Politic Executiv și-a însușit conclu
ziile prezentate de secretarul general al parti
dului, președintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a exprimat deosebita sa satisfacție 
pentru rezultatele convorbirilor la nivel înalt 
româno-gaboneze și româno-sanmarineze.

Comitetul Politic Executiv a salutat semnarea 
Declarației solemne comune a Republicii Socialiste 
România și Republicii Gaboneze, a Acordului ge
neral de cooperare economică și tehnică dintre Re
publica Socialistă România și Republica Gaboneză, 
documente de o mare însemnătate, care afirmă 
principiile pe care cele două țări se angajează să 
le respecte în colaborarea lor și în relațiile interna

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi dimineața, 
pe Vishnu K. Ahuja, ambasadorul 

Indiei la București, în vizită de 
rămas bun, în legătură cu înche
ierea misiunii sale în țara noastră.

dații sînt obligate să ia măsurile necesare pen
tru salvarea tuturor bunurilor ce le aparțin și in 
vederea desfășurării normale a procesului de pro
ducție.

Oamenii muncii din Întreprinderi sînt chemați 
să asigure buna funcționare a tuturor unităților 
care nu au avut de suferit de pe urma inunda
țiilor. Colectivele unităților unde s-au produs pa
gube ca urmare a inundațiilor trebuie să treacă 
de îndată la efectuarea tuturor lucrărilor de pu
nere cit mai rapidă în funcțiune a unităților res
pective.

Art. 5. — în Întreaga agricultură se vor lua 
măsuri imediate pentru efectuarea de lucrări tn 
vederea scurgerii apelor și salvarea recoltei. De 
Îndată ce se vor crea condiții favorabile se va 
trece cu toate forțele la strînsul recoltei, fiind 
Obligatorie participarea tuturor locuitorilor de la 
sate, indiferent de domeniul în care aceștia tși 
desfășoară activitatea.

Art. 6. — Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor, celelalte ministere, organele locale 
ale puterii și administrației de stat, vor lua mă
suri pentru redarea în cel mai scurt timp In cir
culație a drumurilor publice, căilor ferate și po
durilor deteriorate de inundații, precum și pen
tru asigurarea funcționării normale a liniilor elec
trice și de telecomunicații care au suferit de pa 
urma inundațiilor.

Art. 7. — Ministerele, celelalte organe centrale, 
organele locale ale puterii și administrației de
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Tovarășul
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a controlat situația creată 
în zonele calamitate

IN PAGINA A III-A

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

RĂSPUNZÎND CHEMĂRII PARTIDULUI

S4 ACȚIONĂM CU TENACITATE 
Șl BĂRBĂȚIE '

pentru a proteja recolta, întreprinderile 

și casele împotriva furiei apelor! 
ÎN PAGINA A II-A

ționale, hotărîrea lor de a conlucra larg în dome
niile economic, tehnico-științific și cultural.

Vizita înalților oaspeți gabonezi se înscrie In 
politica României socialiste de dezvoltare a relații
lor prietenești cu toate țările care au pornit pe 
calea dezvoltării de sine stătătoare, reprezintă o 
contribuție la promovarea continuă a raporturilor 
de colaborare cu țările de pe continentul african, 
la întărirea forțelor care luptă împotriva imperia
lismului, colonialismului și neocolonialismului, 
pentru dreptul popoarelor de a fi stăpîne pe soar* 
ta lor.

Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri pen
tru traducerea cu consecvență în viață a documen
telor româno-gaboneze, a celorlalte înțelegeri la 
care s-a ajuns cu prilejul vizitei.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat satis
facția pentru rezultatele fructuoase ale convorbi
rilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și că
pitanii regenți ai Republicii San Marino, Alberto 
Cecchetti și Michele Righi. Comitetul Politic Exe
cutiv a apreciat pozitiv voința exprimată de cele 
două țări de a dezvolta relațiile bilaterale, de a 
contribui la generalizarea principiilor noi în ra
porturile dintre state, bazate pe încredere, pe res
pectarea dreptului fiecărui popor de a se dezvolta 
liber, potrivit aspirațiilor sale, de a acționa pentru 
creșterea rolului țărilor mici și mijlocii în soluțio
narea problemelor internaționale, pentru făurirea 
unei securități reale pe continentul european și în 
întreaga lume.

în continuare, Comitetul Politic Executiv a exa
minat și aprobat Programul'privind dezvoltarea 
activității de cercetare și producție a Academiei 
de științe agricole și silvice. în stabilirea direcțiilor 
de cercetare ale academiei s-a pornit de la necesi
tatea legării mai strînse a cercetării cu producția, 
de la cerințele sporirii contribuției cercetătorilor 
și specialiștilor din agricultură la realizarea pe 
scară largă de noi soiuri de semințe și hibrizi, de 
noi rase de animale, de înaltă productivitate și 
randament, în scopul satisfacerii optime a cerin
țelor de consum ale populației și asigurării cu ma
terii prime necesare industriei. Comitetul Politic 
Executiv a stabilit să se ia măsuri ferme pentru 
ca activitatea de cercetare a academiei să joace 
un rol activ, stimulatori^, în întreg procesul de 
modernizare și dezvoltare a agriculturii și a in
dustriei alimentare, la nivelul sarcinilor stabilit 
de Congresul al XI-lea al partidului.

Comitetul Politic Executiv a atras atenția în 
mod deosebit academiei să participe activ la îm
bunătățirea substanțială a activității industriei ali
mentare, la ridicarea calității și diversificarea sor
timentelor produselor alimentare, în vederea apro
vizionării cît mai bune a populației.

Comitetul Politic Executiv a discutat apoi pro
iectul de lege privind Congresul deputaților con
siliilor populare județene, al președinților consi
liilor populare, precum și conferințele președin
ților consiliilor populare și. a stabilit să fie înain
tat spre dezbatere și aprobare Marii AdunîȘri Na
ționale. Proiectul legii, urmare a hotărîrilor-'Ctm-- 
gresului al XI-lea al P.C.R., răspunde necesităților 
activității de perfecționare a democrației socialiste,: 
a cadrului organizatoric de participare tot mai 
largă a maselor populare la elaborarea și înfăptu
irea politicii partidului și statului nostru.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
rezolvat, de asemenea, alte probleme ale activității 
de partid și de stat.

Comitetul Politic Executiv a convocat Plenara 
Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân pentru data de 21 iulie a.c.

pe ambasadorul Indiei
Cu acest prilej a avut loc O con

vorbire care s-a desfășurat într-0 
atmosferă cordială.
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nîru a proteja recolta, întreprinderile oi casele împotriva foriei apelor!
S IB IU:
Zed de mii de oameni—la datorie

Ieșirea din matcă a rîurilor Tîrnava 
Mare, Olt, Hîrtibaciu, Clbln, Sadu, 
Steaza și a unui mare număr de 
p’raie — urmare a ploilor căzute în 
ultimele săptămîni, ploi care, din 
după-amiaza zilei de marți, 1 iulie, 
au căpătat proporții torențiale — a 
provocat in județul Sibiu inundații 
în numeroase localități, printre care 
Mediaș, Dumbrăveni, Agnita (unde 
riurile. Tîrnava și, respectiv, Hîr
tibaciu ajunseseră, în dimineața 
zilei de 3 iulie, la cote de 4 și 5 
metri, peste cotele înregistrate în 
timpul inundațiilor din 1970), ca și 
comunele Hoghilag, Alțîna, Dîrlos, 
Tîrnava. Rîul Sadului, Șelimbăr și 
altele.

La ora 14 continua să plouă în 
toate Irealitățile din județ. La a- 
ceeași oră, la Mediaș, cota apelor 
Ttanavei a ajuns la 7,80 m, cu un 
metru neste cota maximă de inun
dație din 1970. La ora 16, Tîrnava. 
Mare a inundat orașul Copșa Mică, 
apele intrînd — la cote mâi mari' ca 
în 1970 — în întreprinderea meta
lurgică de metale neferoase și la 
„Carbosin". Se "află sub ape întinse 
suprafețe de teren agricol și, finețe și 
au fost inundate peste .2 000 de case; 
de asemenea, amploarea inundațiilor 
a determinat oprirea activității mai 
multor obiective economice din Me- 

' Automecanica", „Tîrnava11 
Dumbrăveni, Agnita, Șura 

,,i sitele. Au fost distruse de 
.. lor peste 30 de poduri (la 

rngard, Benești și altele), 
variate terasamentele de 

ață de la Șeica Mare, Loam- 
ite Sever ; de asemenea, 

■ dus alunecări de teren pe 
v. tulul (la Daia, Păuca, Rîul
Sidu și altele), ceea ce a deter- 
i't - -rirea circulației rutiere pe 
;---le drumuri județene și comunale, 

mii de cetățeni, membri ai 
■.Patriotice, muncitori, țărani

UREȘTI:

La lumina reflectoarelor
j : i-ară Tîrziili' mii de oameni

. , și militari din Capitală au
' dv- zor, "ia lumina reflectoare-

. j supraîhălțarea digurilor
- -a- șanțurilor de scurgere a

-li vederea limitării efectelor

zrvenția promptă a diminuat
pagubele

■ ă imposibilității decantării 
Olt, care a transportat la 

vale cantități mari de moloz și buș
teni. centrala electrotermică Govora 
a. trebuit să-și reducă activitatea, 
ihfluențînd, la rîndul său desfășura
rea normală a producției în cadrul 
Combinatului de produse sodice Go
vora și Combinatului chimic Rîmni- 
cu-VîlCea. Torenții masivi de apă 
s-au năpustit și peste ogoarele coo
peratorilor din comunele Nicolae 
Bălcescu, Calicea, Olanu, Drăgoești 
șl din alte localități ; au fost smulse 
de ape 82 de poduri de pe drumu
rile județene, au fost inundate 30 de 
gospodării din orașul Brezoi și 2 
sate din comuna Drăgoești. Rambleul 
căii ferate din stînga Oltului a fost 
la rîndul său ros de furia apelor, în 
vreme ce șoseaua de pe malul drept 
face parte acum din... albia rîului. 

Intervenția operativă a comitetu
lui județean de partid, prin reparti
zarea specialiștilor și a utilajelor în 
toăte localitățile afectate, a făcut -ca 
pagubele provocate de inundații să 
fie mult diminuate. La rîndul lor, 
comitetele comunale de partid au 
luat măsuri pentru mobilizarea tu-

HARGHITA:

Se reia activitatea normală alba: Pregătiți să facă față viiturii
Ca urmare a ploilor torențiale că

zute în cursul zilei de 2 iulie și în 
noaptea spre 3 iulie, riurile Tîrnava 
Mare, Olt și multe pîrîuri ș(-au pără
sit albia și au produs inundații în 
municipiul Odorheiu Secuiesc, în o- 
rașul Cristuru Secuiesc și, în pro
porții mai reduse, în orașul Miercu
rea Ciuc, precum și în 65 sate din 
județul Harghita. Au fost avariate 
cîteva sute de case de locuit, circa 
100 poduri, aproape 100 kilometri 
drumuri județene și comunale, ca
lea ferată Odorheiu Secuiesc — Si
ghișoara (în mai multe locuri), pre
cum și calea ferată Ciceu — Bra
șov pe raza localității Sînsimion. în 
municipiul Odorheiu Secuiesc au 
fost inundate și scoase din funcțiu
ne pentru moment fabrica de ață și 
filatură, întreprinderea „Tehnouti- 
laj“, fabrica de mobilă, fabrica de 
pline, iar la Cristuru Secuiesc, fila
tura de fire și sfori și topitoria de 
in. 6 000 de hectare de teren agricol 
se află sub apă.

în fața acestei situații, au fost 
mobilizate pretutindeni gărzile pa
triotice, formațiile P.C.I. și A.L.A., 
un mare număr de cetățeni și nu
meroase mijloace mecanice și de 
transport. Echipele de intervenție 
sînt ajutate de elicopterele aviației 
utilitare. Ca primă măsură, se ur
mărește evacuarea populației, a a- 
nimalelor și a bunurilor din zonele 

cooperatori din localitățile afectate 
acționează, in frunte cu comuniștii, 
cu militari ai forțelor armate, 
la întărirea digurilor de apărare, 
la evacuarea familiilor ale căror case( 
sînt inundate sau în pericol de a fi' 
inundate. De asemenea, mii de mun
citori de la „Automecanica", „Tîrna
va", „Emailul roșu", „Salconserv" și 
alte întreprinderi, cetățeni ai Media
șului, au lucrat fără încetare la su- 
prainălțarea digurilor, la evacuarea 
utilajelor și aparaturii electrice din 
unitățile amenințate de apă. Măsuri 
cu totul excepționale sînt luate în 
continuare de comandamentul de 
zonă, organizat la Mediaș din pri
mele ore ale dimineții de joi, 3 iulie : 
organizarea unor echipe speciale pen
tru aprovizionarea cu alimente și 
apă a localităților izolate (Dumbră
veni, Dîrlos, Alțîna și altele), adu
cerea în zonă a unui mare număr de 
ambarcațiuni din Sibiu, refacerea re
țelelor electrice și telefonice din toa
te localitățile izolate, concentrarea a 
peste 200 de pompe și motopompe 
pentru evacuarea apelor care ocupă 
unele hale industriale, unități comer
ciale și de interes public. Se iau 
măsuri pentru înlăturarea băltirilor 
prin construirea de canale și rigole.

în timp ce cotele multor rîuri
— Cibin, Sadu, Avrig și altele
— sînt în scădere, cele ale Ol
tului, de pildă, cresc. Motiv pentru 
care, ân localitățile de pe valea Oltu
lui, cetățenii, în frunte cu organele 
locale de partid și de stat, cu acti
viști de partid, iau în continuare mă
suri de evacuare a peste 500 de fa
milii, de consolidare a digurilor de 
apărare și de punere în siguranță a 
tuturor obiectivelor economice și de 
adăpostire a animalelor.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteli"

inundațiilor din zona lacurilor Cre- 
vedia și Buftea, care au înregistrat
creșteri de debite foarte mari.

D. TÎRCOB
corespondentul „Scînteii"

turor forțelor umane la consolidarea 
malurilor, la evacuarea apelor de pe 
terenurile agricole, la refacerea dru
murilor și podurilor. Dacă aseară (3 
iulie) Oltul a depășit cu 136 cm cota 
de inundație în zona municipiului 
Rîmnicu-Vîlcea, orașul ca și locali
tățile din jur nu au avut de suferit 
datorită măsurilor urgente luate de 
comandamentul județean de inunda
ții, care a mobilizat mii de cetățeni 
la consolidarea malurilor și la exe
cutarea unor diguri de protecție de 
peste 2 metri înălțime. A fost, de 
asemenea, redată în circulație o bună 
parte din arterele naționale și jude
țene. Pe tot parcursul zilei de ieri 
și noaptea, zeci de mii de cetățeni 
au acționat cu calm și energie la 
evacuarea apelor de pe terenurile 
inundate, la apărarea unităților in
dustriale de furia apelor, care au 
continuat să amenințe.

în tot acest timp, cu excepția ce
lor două combinate chimice, toate 
celelalte unități industriale din jude
țul Vilcea au lucrat la întreaga ca
pacitate, desfășurîndu-și activitatea 
normal.

Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii" 

inundate, desfundarea șanțurilor și 
podețelor, evacuarea apei de pe te
renurile agricole, asigurarea hranei 
și apei pentru animalele care au ră
mas izolate în grajduri și saivane. 
Cadre cu funcții de răspundere din 
aparatul comitetului județean de 
partid și. al consiliului popular ju
dețean, membrii organelor locale de 
partid și de stat se află la locurile 
periclitate. La primele ore ale di
mineții s-au luat măsuri pentru a- 
provizionarea cu apă potabilă — 
primele camioane încărcate cu zeci 
de mii de sticle de apă minerală și 
cu alimente au pornit spre localită
țile în cauză. La ora cînd transmit, 
deși intensitatea ploii, care afectea
ză întreg teritoriul județului, s-a di
minuat, zeci de mii de locuitori ac
ționează cu energie. Astfel, intr-un 
timp record a fost repusă în func
țiune secția filatură de la întreprin
derea de ață și filatură din Odor
heiu Secuiesc. Parțial, s-a reluat 
producția și la fabrica de mobilă, iar 
fabrica de piine a început să lucreze 
cu toată capacitatea. La celelalte uni
tăți economice afectate, la ora la care 
transmit, se lucrează intens în vede
rea evacuării apei pătrunse și re
stabilirii in cel mai scurt timp a tu
turor condițiilor reluării activității 
normale.

BARTUNEK Istvan 
corespondentul „Scînteii"

DÎMBOVIȚA:

Inundațiile 
dar se acționează

Din cauza revărsării Potopului și a 
Răstoacei, 4 000 de gospodării din ora
șul Găești — circa 90 la sută din to
talul gospodăriilor — sînt inundate. 
Apele au acoperit spații importante 
de producție : ateliere, instalații, de
pozite la întreprinderile de utilai 
chimic Găești, de frigidere și prefa
bricate pentru conștrucții. Cîteva mii 
de hectare cultivate cu griu, po
rumb și legume au fost inundate 
și se află sub apă, care, pe alocuri, 
depășește 3 metri. în zona orașului 
Titu, circa 1 200 gospodării, întreprin
derile de aparataj electric, fabrica 
de nutrețuri combinate, atelierele de 
zonă C.F.R. și stațiunea de mașini și 
tractoare au cunoscut, de asemenea, 
furia apelor, care, în unele locuri, au 
atins 2 metri. Mari revărsări ale rîu
rilor Dîmbovița, Argeș, Ialomița și 
ale afluenților lor au inundat puter
nic 69 sate cu peste 16 800 gospodării, 
în schelele petroliere Găești, Tirgo- 
viște, Titu și Moreni, 470 sonde au

..... --------- . .... .. ■ V
Muncitorii ridică în jurul Fabricii de conserve Valea Roșie un dig de 4 km lungime

SSBăSta

ILFOV: Se înalță diguri
în zona Oltenița, Greaca, Budești, 

Hotarele din Ilfov, cit și prin împre
jurimi, în ziua de 3 iulie cooperatorii 
au ieșit la recoltatul legumelor și al 
fructelor. Cooperatorii de la Herești 
au încercat chiar să recolteze griul 
din lunca Argeșului, unde cultu
ra ,era amenințată de revărsarea 
apei. Dar, că din senin, pe la ora 12 
a început o ploaie torențială ce a- 
menința ca toată zona amintită să 
fie acoperită de apă. Toată activita
tea din cîmp, care abia începuse, a 
fost din nou întreruptă, iar țăranii 
cooperatori, comandamentele de 
inundații au trecut cu toate forțele 
la apărarea bunurilor împotriva e- 
ventualelor inundații.

La Hotarele și Crivățu au fost for
mate echipe permanente cu uneltele 
necesare care supravegheau continuu

în zorii zilei de joi, cotele apelor 
rîului Arieș, în zona municipiului 
Turda, erau de 563 cm față de 200 
cm cota de inundație. A fost spart 
un dig și apele au năvălit în zona 
industrială a orașului și în cartierul 
nou Oprișani, precum șl în vechile 
cartiere de pe. lîngă fabricile de ci
ment, sticlărie, materiale de construc
ții. Au fost inundate in total peste 
1 000 locuințe și 46 străzi.

Comandamentul pentru apărare 
contra inundațiilor a intrat imediat 
în acțiune. La Turda, peste 12 000 
de cetățeni civili și militari, cu circa 
100 de camioane și autobasculante, 
participă la acțiuni de combatere a 
inundațiilor. în unitățile industriale 
au fost luate măsuri energice de 
protejare a mașinilor și utilajelor, a

La Alba Iulia, Mureșul, ieri (3 iu
lie) la ora 16, depășise cu 146 cm cota 
de inundație. încă din zorii zilei de 
3 iulie, la chemarea biroului comite
tului județean de partid, muncitori, 
cooperatori, activiști de partid și de 
stat, militari, membri ai gărzilor pa
triotice acționează energic în locali
tățile și zonele amenințate de inun
dații. Pe măsură ce trec clipele, în 
municipiul Alba Iulia, în cartierul 
Partoș și satul vecin Oarda se su- 
praînalță și se consolidează digurile 
de protecție folosindu-se saci de ni
sip. La Blaj, Ocna Mureș și comunele 
riverane rîurilor amintite, toată lu

Umăr la umăr cu oamenii muncii, 
militari constituiți în puternice deta
șamente de intervenție, dotate cu 
mijloace tehnice adecvate, sînt ferm 
angajați in salvarea bunurilor colec
tive și ale populației lovite de cala
mități.

Bărbătește, cu hotărîre. ei se opun 
apelor care amenință unele obiecti- 

f . ve industriale, cum sînt Combinatul 
frigorific Tg. Mureș, Fabrica de sti
clă și Combinatul zootehnic din Tur
da, precum și alte unități economice. 
în1 zonele localităților Făgăraș și Ru-

sînt mari, 
cu multă energie
fost oprite datorită avariilor prici
nuite instalațiilor electrice, conduc
telor de gaze și inundării parcurilor 
de rezervoare. Se menține deosebit 
de critică situația în zona Potlogi — 
Corbii Mari și în zona barajelor de 
acumulare de pe Ilfov, unde nivelul 
apei din lacul nr. 3 crește continuu. 
Comandamentul județean a luat mă
sura de a evacua din această zonă 
toate familiile și bunurile lor. în zo
nele calamitate și cele amenințate de 
inundații (de la ora 11,30 plouă toren
țial în nord, la Voinești și Moroieni) 
se acționează cu energie. In spriji
nul localnicilor au sosit autoamfibii, 
mașini de mare capacitate, motopom
pe, trailere și buldozere, unități ale 
forțelor armate și de pompieri, ale 
gărzilor patriotice, numeroase colec
tive de sprijin din întreprin
derile și instituțiile județului. Pentru 
salvarea a 12 sondori prinși de' re
vărsarea Argeșului pe turla unei son
de la Corbii Mari a sosit un elicop
ter. Tot cu elicopterul a fost salvată 

digul înălțat împotriva apelor Arge
șului. Locurile mai joase, cit și cele 
de infiltrație a apei erau consolidate 
cu saci umpluți cu nisip. Cooperatorii 
din Hotarele au mutat cei 100 de vi
ței in adăposturi de păsări situate pe 
un deal. Era totul pregătit ca și res
tul animalelor să fie evacuate la ne
voie. în ultimele două zile au 
fost transportate la bază 160 tone 
grîu de la C.A.P. Herești și încă 
60 tone de la C.A.Pi Izvorul, ce era 
în pericol de inundare. Pentru orice 
eventualitate au fost anunțați și 
locuitorii de pe raza comunei Grea
ca să dea o mînă de ajutor celor 
din zona rîului Argeș. Un pericol și 
mai evident de revărsare a apei era 
în zona Fabricii de conserve Valea 
Roșie. în acea localitate nu există 
un dig de apărare și apa pe la ora 

cluj: Un zid viu in fața apelor
instalațiilor de alimentare cu gaze șl 
energie electrică. La întreprinderea 
„Electroceramica" 200 de muncitori 
din schimburile de noapte sînt pre- 
zenți și acum la lucru, reușind ca 
prin activitatea lor să mențină cup
toarele în funcțiune. Se iau în con
tinuare măsuri pentru evacuarea 
apei din incinta unor unități și pen
tru restabilirea circulației. Au fost 
evacuate și cazate în licee și școli 
circa 1 000 de persoane sinistrate, 
cărora li s-a asigurat hrana nece
sară. Unități amfibii ale armatei 
participă la evacuarea cetățenilor și 
a bunurilor din zonele inundate. 
Se lucrează, de asemenea, or
ganizat la repararea liniilor de cale 
ferată și a conductelor de aprovizio
nare cu apă. în jurul orei prînzului, 

mea lucrează la diguri. S-au luat 
măsuri deosebite de protecție a zo
nelor industriale. în cooperativele a- 
gricole de producție, mii de animale 
au fost evacuate în zone ferite de 
pericol. La ora cînd transmit, în Alba 
Iulia s-a încheiat acțiunea de evacua
re și protejare a bunurilor populației 
din cartierele Partoș, Maier, Lipo
veni, întreaga zonă a localității inun
date în mai 1970. Pe străzi am in- 
tîlnit șiruri de autocamioane încărca
te cu mobilă care se deplasau spre 
centrele de adăpostire a populației 
stabilite de comandamentul județean 
de luptă împotriva inundațiilor. Se 

Ostășește, cu hotărîre și curaj
pea, ostașii din detașamentele co
mandate de căpitanul Vasile Moga și 
locotenentul major loan Belu, în
zestrați cu puternice mașini de ge
niu. acționează pentru stăvilirea a- 
pelor Oltului, care pun in primejdie 
aceste așezări și activitatea lor pro
ductivă. Militarii din subordinea ma
iorului Nicolae Cărăușu au reușit să 
salveze bunurile fermei zootehnice 
din localitatea Cornești, județul Mu
reș. în același timp, la Turda, osta
șii de sub comanda locotenent-colo- 
nelului Nicolae Văduva au contribuit 
la scoaterea de sub amenințarea pu

la Ungureni o familie de pădurari cu 
3 copii, înconjurată de ape. în zonele 
aflate sub apă, colective special alcă
tuite din cooperatori, cărora le-au ve
nit în sprijin militarii și muncitori 
din industrie, construiesc baraje și 
parapete, sapă canale de scurgere a 
apei, adăpostesc animalele, transpor
tă la loc sigur recolta, protejează cul
turile de eventualele inundații. In 
întreprinderi se acționează energic 
pentru evacuarea apei din secții și 
instalații, se înlocuiesc motoarele 
arse, se restabilesc legăturile electri
ce și telefonice. Grupe special alcă
tuite la nivelul consiliilor populare 
refac drumurile de acces și rutele o- 
colitoare de la și spre unitățile pro
ductive. Se acționează cu forțe spo
rite pentru refacerea podurilor dis
truse și aprovizionarea satelor izolate 
de furia apelor. Peste tot, sub con
ducerea comandamentului județean 
și .a comitetului județean de partid, 
se acționează -energic, cu toate for
țele pentru diminuarea pagubelor, 
pentru evacuarea familiilor, a bunu
rilor materiale și a animalelor. La 
acțiuni participă zeci de mii de cetă
țeni. Datorită organizării și spriji
nului primit, in multe unități situa
ția începe să intre in normal, cu toa
te că în anumite părți ale județului 
continuă să plouă.

Constantin SOCI
corespondentul „Scînteii"

16 ieșise din matcă. Pentru apăra
rea fabricii se lucra la un dig cu o 
lungime de circa 4 km. Deși plouă 
fără încetare, de aproape 4 ore pes
te 500 de oameni ai fabricii, ajutați 
de gărzile patriotice din întreprin
deri și de muncitorii de la Filatura 
Oltenița și Ș.N.O., mînuiau cu di
băcie lopețile și hîrlețele, dar mai ales 
utilajele mecanice. După-amiază ur
mau să sosească muncitori și de la 
alte unități economice din orașul 
Oltenița. în toate locurile pe unde 
am trecut oamenii munceau ho- 
tărîți să salveze toate bunurile 
din calea furiei apelor învolbu
rate, ce creșteau din oră în oră. Pe 
la ora 15 ploaia încă nu încetase.

Florea CEAUȘESCU

apele rîului Arieș aveau tendință de 
scădere, ajungind la cota de 532 cm.

Și alte localități din județ au 
avut de suferit de pe urma 
inundațiilor. în unele locuri, cum 
ar fi Viișoara, Valea Ierii, Min- 
tiu Gherlii și altele, populația a fost 
evacuată. De asemenea, s-au luat mă
suri de evacuare a fermei de porci 
de la Viișoara, care era în mare pe
ricol. în comunele Fizeșul Gherlei, 
Geaca și Țaga, întreaga populație, cu 
toate mijloacele ce-i stau la înde- 
mînă, se luptă cu apele pentru a le 
croi un drum care să nu afecteze 
prea multe gospodării și ferme de 
animale.

Alex. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii" 

acționează cu calm, disciplină și or
dine. Măsuri similare au fost între
prinse in toate localitățile supuse pe
ricolului inundațiilor. Apelul Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a găsit un ecou deosebit pe 
întreg cuprinsul județului Alba. Toți 
locuitorii, de la mic la mare, sînt ferm 
hotăriți să facă totul pentru a salva 
de la distrugere bunurile obștești și 
personale. Viitura maximă pe Mu
reș se așteaptă la Alba Iulia astăzi 
(4 iulie) în zori. Pînă atunci se ve
ghează și se acționează.

Ștefan DIN1CA 
corespondentul „Scînteii"

hoaielor a peste 300 de familii. în în
fruntarea cu apele se află și detașa
mentul comandat de maiorul Vasile 
Codarcea. în zona orașului Sighișoa
ra. Pe Argeș, in zona comunei Pu
țul cu Sălcii, elicopterul comandat 
de lOcotenent-colonelul Gheorghe 
Tănase a evacuat 42 de oameni, din
tre care multi copii.

Peste tot. acojo unde este nevoie, 
militarii armatei noastre, pătrunși de 
sentimentul înaltei datorii și răspun
deri fată de popor, își fac datoria 
cu dăruire comunistă.

(Agerpres)

BRAȘOV:

Se face tot ce e posibil
Toate riurile locale din județul 

Brașov au crescut, revărsîndu-se pes
te maluri și inundind suprafețe de 
teren, localități, căi de comunicație. 
Orașele Făgăraș, Rupea, ca și alte 
numeroase localități, sînt puternic a- 
fectate de inundații. Circulația spre 
aceste localități a fost întreruptă atît 
pe căile ferate, cît și pe cele rutiere. 
Accesul se face numai cu mijloace 
speciale. Numeroase întreprinderi 
și-au întrerupt activitatea fie total, 
fie partial.

în aceste condiții, in județ s-au 
luat măsuri- speciale, a fost asigura
tă o largă mobilizare de forțe mate
riale și umane, care participă la aju
torarea sinistraților, la salvarea bu
nurilor materiale, protejarea între
prinderilor și instituțiilor amenințate 
de ape. acționează energic pen
tru redresarea — în timpul cel 
mai scurt — a activității economice 
și sociale. Spre aceste zone au fost 
îndreptate forțe șpeciale, inclusiv 
forțe ale armatei, echipate cu vehi- 
cule-amfibii, formațiuni ale gărzilor 
patriotice, mijloace grele cu care se 
asigură evacuarea oamenilor și ani
malelor, aprovizionarea cu apă și a- 
limente a localităților afectate de 
inundații. Grav afectată este zona 
Rupea (plus cîteva așezări din îm
prejurimi, printre care Homorod și 
Hoghiz). Organele județene au în
dreptat spre aceste localități mașini 
încărcate cu alimente și cisterne cu 
apă potabilă. Muncitorii, cadrele teh
nice, țăranii cooperatori, toți locuito
rii județului, în frunte cu comuniștii, 
alături de gărzile patriotice și mili
tari, luptă ziua și noaptea, fără între

Căile ferate și drumurile avariate
sînt redate

Prin mobilizarea operativă a lu
crătorilor din sectorul transporturilor, 
cu sprijinul larg al populației locale și 
al unor unități militare, precum și 
prin folosirea a numeroase utilaje și 
mașini, în după-amiaza zilei de 3 iu
lie s-a reușit să se redea circulației 
liniile ferate Aiud — Războieni, 
Ploiești — Buzău, Titu — Pitești, 
Schitu Golești — Argeșelu, auto- 

. „T.d. București

Centralele și hidrocentralele electrice
funcționează normal 

informează Dispeceratul energetic național
în scopul asigurării alimentării 

neîntrerupte cu energie electrică a 
industriei și populației din zonele 
afectate de ploile torențiale, minis
terul de resort a constituit coman
damente speciale la fiecare între
prindere de rețele și centrală indus
trială.

Datorită eforturilor deosebite de
puse de echipele speciale de ener- 
geticieni, care lucrează fără întreru
pere. in cursul zilei de joi au fost 
repuse în funcțiune opt stații de 
transformare a energiei electrice, 
care asigură alimentarea zonelor

Aprovizionarea și ocrotirea sănătății 
în localitățile afectate

Ministerul Comerțului Interior, în 
colaborare cu Uniunea Centrală a 
Cooperativelor de Consum și organele 
județene de partid și de stat, a luat 
măsuri pentru aprovizionarea cu ali
mente, din depozitele cele mai apro
piate, a populației din zonele afec
tate de inundații.

în localitățile unde s-au produs 
inundații sau în cele amenințate s-au 
format comandamente care coordo
nează aprovizionarea populației. în 
aCest scop sînt folosite mijloacele de 
transport ale unităților industriale, 
agricole și militare din zonă.

Nivelul apelor în
Potrivit datelor Comisiei centrale 

de apărare împotriva inundațiilor, în 
seara zilei de 3 iulie situația nive
lului apelor principalelor rîuri care 
s-au revărsat a fost următoarea :

Pe Tîrnava Mare, la Mediaș și 
Copșa Mică, apele au început să 
scadă. Frontul viiturii se apropia de 
orașul Blaj.

Pe rîul Olt situația s-a agravat în 
zona Sf. Gheorghe—Făgăraș, datori
tă creșterii nivelului apelor, peste 
cotele de inundații, cu circa 150—180 
cm, afectînd obiective social-econo- 
mice din această zonă.

Culminația pe rîul Ialomița se mai 
menținea în zona Urziceni la valori 
de debit apropiate de 1 300 metri cubi 
pe secundă. La Slobozia, viitura se 
va produce în cursul zilei de 5 iu
lie.

Pe Dîmbovița superioară apele au 
început să scadă. Se menține însă o 
situație încordată în zona nodului 

Vremea în următoarele 24 de ore
In următoarele 24 de ore. vremea va fi în general instabilă 

în estul țării și în zonele de deal și de munte, unde vor cădea 
ploi, care în unele locuri vor avea și caracter de averse, însoțite 
de descărcări electrice. în celelalte regiuni, ploile vor fi izolate. 
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, iar 
minimele intre 10 și 20 de grade.

rupere, pentru a zăgăzui apele. Un 
exemplu concludent în acest sens este 
cel al cooperatorilor din zona Rupea, 
Homorod, Cața, care au acționat, ca 
unul singur, pentru salvarea efective
lor de animale ale complexului de 
taurine de la Homorod, reușind să 
scoată din apele pînă la brîu 
peste 5 006 de capete. Aceeași 
mobilizare de forțe există și în ora
șul Făgăraș, unde apele au ajuns 
pînă in centru. Chimiștii combinatu
lui din localitate, ca și colectivul în
treprinderii de utilaj chimic, în frun
te cu membri ai gărzilor patriotice 
și efective de militari, acționează din 
răsputeri, construind diguri și săpînd 
oanale, pentru apărarea instalațiilor 
și utilajelor de furia apelor, care au 
inundat cele două unități industriale. 
Colectivul întreprinderii de postav 
din Lunca Calnicului a reușit să sal
veze mașinile și materiile prime de 
furia apelor, zidind intrările halelor ; 
accesul muncitorilor la locurile de 
muncă se face prin ferestre.

în acțiunea de combatere a inun
dațiilor s-au avut în vedere măsuri 
și pentru protecția și buna aprovizio
nare a taberelor de copii, a turiști
lor și a călătorilor nevoiți să se o- 
prească în stația Brașov sau in diver
se puncte din județ, cărora li se asi- 

4 gură alimente și asistență sanitară.
în unitățile agricole s-au format 

echipe care lucrează intens la eva
cuarea apelor de pe culturi prin 
executarea de rigole sau folosirea 
pompelor.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

circulației
și drumurile naționale Brașov — 
Tîrgu-Secuiesc — Brețcu, Găești — 
Tirgoviște și Brașov — Sf. Gheor
ghe — Miercurea Ciuc.

Pe celelalte sectoare de căi ferate 
și drumuri avariate se lucrează in
tens cu echipe și utilaje pentru re
darea lor cît mai grabnică circulației 
și pentru apărarea altor căi de comu
nicație de inundații.

■ ■- -- --- (Agerpres)

Tirgoviște, Rm. Sărat, Boldești și a 
altor centre. De asemenea, la Tg. 
Mureș au fost puse din nou sub 
tensiune 12 posturi de transformare, 
iar în zona Odorheiu Secuiesc — Cris- 
tur, șase linii de medie tensiune. 
Echipe speciale de intervenții lu
crează zi și noapte pentru remedie
rea avariilor de pe unele linii elec
trice din județele Prahova, Dîmbo
vița, Buzău, Cluj, Argeș, Olt, Vîl- 
cea. Mureș, Harghita, Ilfov. Teleor
man, Sibiu și Alba.

(Agerpres)

Ministerul Sănătății a inițiat o se
rie de acțiuni de urgență pentru pre
venirea îmbolnăvirilor sau apariției 
de epidemii in zonele care au avut 
de suferit de pe urma inundațiilor. 
Astfel, în județele afectate, la spi
tale și stațiile de salvare, au fost 
dublate gărzile și echipele de inter
venție, s-a asigurat sporirea stocu
rilor și concentrarea unor rezerve su
plimentare de medicamente, mate
riale dezinfectante și insecticide. S-a 
dispus începerea imediată a vaccinării 
antitifoidice a populației și admi
nistrarea de gamaglobulină copiilor 
din aceste zone. (Agerpres)

principalele rîuri
hidrotehnic Brezoaele, a lacului de 
acumulare Buftea și a lazurilor mici 
din amonte de pe valea Ilfovului.

Pe Argeș, frontul viiturii se a- 
propia de Budești, culminația fiind 
prevăzută să se producă în ziua de 
4 iulie.

Pe Mureș, la Alba Iulia, se va pro
duce un maximum de debit de cir
ca 1 800 metri cubi pe secundă în 
după-amiaza zilei de 4 iulie.

La 3 iulie, debitele Dunării erau 
staționare la intrarea în țară, în scă
dere în sectoarele Turnu-Severin— 
Cetate, Oltenița—Brăila și în creștere 
în sectoarele Calafat—Giurgiu și Ga
lați—Tulcea. Cota de inundație se 
menținea la Hirșova, iar cotele de a- 
tenție la Corabia, Isaccea și Tulcea. 
Debitul Dunării în amonte de Baziaș 
a fost de 8 000 metri cubi pe secun
dă, fată de 5 350 metri cubi pe se
cundă debitul mediu. în următoarele 
zile debitul Dunării va atinge valori 
de circa 12 000 metri cubi pe secundă.
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NICOLAE CEAUȘESCU A CONTROLAT
CREATĂ ÎN ZONELE CALAMITATE

La cîteva ore de la ședința Co
mitetului Politic Exequtiv, în cadrul 
căreia au fost stabilite acțiuni ener
gice pentru limitarea și diminuarea 
efectelor inundațiilor, pentru salva
rea persoanelor și bunurilor aflate 
in primejdie, pentru reluarea cit mai 
grabnică a activității normale în in
dustrie, agricultură și în transpor
turi în județele în care au căzut ploi 
torențiale în ultimele zile, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a survolat, la bordul unui eli
copter, județele Ilfov, Ialomița, Pra
hova pentru a controla Ia fata locu
lui situația creată și a stabili măsu
rile ce se impun cu prioritate pen
tru ca efectele calamităților să fie 
cît mai grabnic lichidate.

Au fost survolate numeroase lo
calități, centre industriale, coope

rative agricole de producție și între
prinderi agricole de stat, rețeaua ru
tieră și feroviară de-a lungul văilor 
rîurilor Ialomița, Teleajen, Prahova, 
Argeș. Secretarul general al parti
dului a examinat stadiul calamități
lor de pe o arie de circa 4 000 de kilo
metri pătrati, unde sînt situate im
portante centre industriale și agri
cole, mari suprafețe cerealiere, im
portante noduri de comunicații.

La Ștefănești. Vărăști, Movilita și 
alte comune pe itinerarul Bucu
rești—Urziceni, o bună parte din o- 
goare sînt sub apă. Comuna Gră
diștea este complet înconjurată de 
apele lacului Căldărușani, care s-a 
revărsat pe o mare întindere. Lo
calitățile Fierbinți, Crăcii de Jos și 
de Sus, Grindu, Moldoveni. Adîncata 
sînt cuprinse de ape. în diferite 
locuri, construcții industriale și agri
cole sînt amenințate de viituri. Cît 

cuprinde ochiul, pină la marginea 
orizontului. Ialomița s-a revărsat. 
De asemenea, orașul Urziceni și sa
tele din jur sînt cuprinse de ape. De 
pe valea Ialomitei. elicopterul, la 
bordul căruia se află secretarul ge
neral al partidului, se îndreaptă spre 
valea Teleajenului, iar apoi spre 
valea Prahovei. După ce se survolea
ză o parte din rîul Prahova, se con
tinuă călătoria de lucru spre Argeșul 
revărsat din albia lui firească.

De la înălțime, se vede în mod 
clar că acolo unde s-au luat măsuri 
pentru regularizarea albiei rîuri
lor, pentru amenajarea de canale de 
drenaj. în spiritul indicației date de 
secretarul general al partidului încă 
din 1971. culturile agricole nu au 
avut de suferit, iar localitățile și 
rețeaua de drumuri au fost prote
jate.

De asemenea, se remarcă faptul

că nu peste tot, în zonele calamitate, 
se acționează cu fermitate și opera
tiv pentru combaterea efectelor inun
dațiilor. Iată de ce se impune ca or
ganele și organizațiile de partid, 
consiliile populare, unitățile militare, 
gărzile patriotice, toți cetățenii să 
treacă de îndată la aplicarea întoc
mai a măsurilor stabilite de Comi
tetul Politic Executiv, pentru ca 
toate forțele umane, folosind din 
plin mijloacele tehnice, să acționeze 
fără răgaz in vederea înlăturării 
grabnice a efectelor inundațiilor, 
pentru prevenirea pagubelor in 
zonele de deplasare a viiturilor. 
Este comandamentul major al a- 
cestor zile, o înaltă datorie patrio
tică a tuturor comuniștilor, a tuturor 
cetățenilor, de a acționa ca un singur 
om în bătălia cu stihiile naturii, de 
a răspunde prin fapte chemării se
cretarului general al partidului.

IMAGINI CARE ÎNDEAMNĂ LA ACȚIUNI ENERGICE, IMEDIATE

Peste lanurile de grîu 
care așteptau secerâtorii, 
peste cîmpurile cu porumb 
și floarea-soarelui s-au în
tins puhoaiele de apă. Sînt 
imagini luate ieri din eli
copterul prezidențial, ima
gini care îndeamnă la ac
țiuni energice împotriva 
inundațiilor, pentru a sal
va recolta, bunurile obștii, 
ale oamenilor.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBOBBBBBBBBBBBBBBBB. B

CU TOATE PUTERILE, PENTRU A CÎȘTIGA BĂTĂLIA RECOLT
Unde nu pot intra mijloacele 

mecanice intră secerâtorii
Pînă la data de 2 iulie, în coope

rativele agricole de producție din jude
țul Dolj griul a fost recoltat de pe 
21 600 ha, ceea ce reprezintă circa 18 la 
sută din suprafața cultivată. Precipita
țiile abundente căzute în ultimele zile, 
care în anumite zone au depășit 65 
litri pe metru pătrat, au întrerupt 
lucrările în cimp. în aceste condiții, 
mecanizatorii și cooperatorii nu stau 
degeaba. „La indicația comitetului 
județean de partid, chiar în seara 
zilei de 1 iulie, cind precipitațiile au 
cuprins întreg județul — ne-a spus 
ing. Iulian Ioana, director adjunct al 
direcției agricole — comandamentul 
județean de coordonare a lucrărilor 
agricole a stabilit un program con
cret de măsuri cu privire la acțiu
nile prioritare ce trebuie întreprin
se, astfel îneît lucrările în cîmp să 
continue. Echipe formate din coope
ratori și mecanizatori lucrează în

cimp la eliminarea excesului de apă, 
în special în zona Calafat — Băilești, 
unde precipitațiile au fost mai mari, 
întrucît mijloacele mecanice nu pot 
intra în lanuri, s-au constituit for
mațiuni de secerători, care string 
manual griul căzut, iar mecanizatorii 
au \trecut la revizuirea și întreține
rea mașinilor , agricole. Numeroși 
cooperatori lucrează la plantarea în 
cîmp a legumelor". Iată și cîteva as
pecte surprinse pe ogoarele doljene 
acum, cind pămîntul încă mustește 
de apă.

In unitățile din cadrul consiliului 
intercooperatist Plopșor, din zori, 
mecanizatorii erau în cîmp, unde, 
împreună cu mecanicii de atelier, re- 
vizuiau și efectuau întreținerea ma
șinilor. Ing. Ion Barbu, președintele 
consiliului intercooperatist, ne spu
nea : „La cooperativele agricole 
Vela, Gubaucea, Bucovicior, care au

suprafețe mai mari de grîu căzut, au 
fost alcătuite echipe de secerători 
care au trecut la treabă. Măsuri spe
ciale? adaptate noilor condiții, au fost 
luate și la cooperativa agricolă Ce
tate. întrucît' grîul a ajuns la matu
ritate deplină — umiditatea boabe
lor fiind de 16—18 la sută — s-a ho- 
tărît ca, imediat ce terenul se zvîn- 
tă. să continue recoltarea cu combi
nele C-l și C-3, remorcate de două 
tractoare".

De altfel, joi după-amiază, Ime
diat ce terenul ' s-a mai zvîntat, 
în cooperativele agricole din- Ce
tate, Maglavit, Perișor și altele, re
coltarea griului a fost reluată._ Este 
necesar și posibil să se atingă rit
mul zilnic de lucru planificat, de 
12 000 ha cu grîu recoltat, așa cum 
s-a stabilit într-o recentă ședință de 
analiză a biroului comitetului jude
țean de partid. (Ion Teodor, Nicolae 
Băbălău).

Combinele - din nou în lanuri
în noaptea de 1 spre 2 iulie_ au 

căzut ploi abundente, care au făcut 
să crească mult debitul unor rîuri 
peste cotele de inundație. Totodată, 
ploile căzute au afectat bunul mers 
al lucrărilor agricole. Comandamen
tul județean pentru combaterea 
inundațiilor a luat măsuri operative 
pentru diminuarea pagubelor, pentru 
salvarea construcțiilor și animalelor, 
pentru scurgerea rapidă a excesului 
de apă de pe terenurile agricole. In

scurt timp au fost puse în funcțiu
ne motopompele și se fac șanțuri 
pentru scurgerea excesului de apă 
de pe terenuri. Datorită eforturilor 
depuse de locuitorii orașului Slatina 
și dip comunele învecinate, s-a re
pus în circulație șoseaua Slatina — 
Craiova. Ieri, 3 iulie, timpul s-a îm
bunătățit, permițînd mecanizatorilor 
și cooperatorilor din județ să reîn- 
ceapă recoltarea griului. în zonele 
unde a plouat mult și grîul nu se

poate recolta mecanic, au intrat în 
lanuri secerâtorii. Astfel, pe terenu
rile' cooperativelor agricole Comă- 
nița, Teslui, Oporelu, Verguleăsa, 
Vulturești, Măgineni, Mogoșești și 
altele, sute și_sute de țărani coope
ratori, cu seceri și coase, string re
colta de grîu. In celelalte zone ale 
județului, unde au căzut precipita
ții mai puține — Corabia. Izbiceni, 
Caracal etc. — combinele au intrat 
ieri din nou în lanuri. De altfel, în 
zona de sud a județului a fost con
centrată întreaga forță mecanică. Pe 
lîngă combinele, presele de balotat 
paie și tractoarele cu remorci sosi

te în sprijin din județele Mureș și 
Sălaj, au fost trimise în zona de ac
tivitate a S.M.A. Vișina, Corabia, 
Ștefan cel Mare, Izbiceni, Vlădila, 
Stoenești etc. 155 combine C-12, 100 
prese de balotat paie Și 150 tractoa
re cu remorci din unitățile unde din 
cauza umidității excesive nu se poa
te lucra mecanizat. Sînt măsuri o- 
perative care asigură, cu toate con
dițiile nefavorabile, un ritm ridicat 
la recoltarea griului, lucrare ce s-a 
efectuat în cooperativele agricole 
din județul Olt pe mai mult de 
10 000 de ha din cele 82 331 ha exis
tente în cultură. (Emilian Rouă).

Pentru scurgerea apelor
de pe culturile băltite

Ploile căzute intermitent, înce- 
pînd din seara zilei de 30 iu
nie și pînă în momentul cînd trans

mitem rîndurile de față — ploi 
care au atins în unele localități din 
județul Arad valori de pînă la 1-00

litri pe mp — au făcut ca pe întin
se suprafețe de teren agricol din ju
deț, din care peste 15 000 de hecta
re semănate cu grîu și peste 25 700 
ha cu porumb boabe, să băltească 
apele. Excesul deosebit de umiditate 
înregistrat în tot județul Arad, dar 
mai cu seamă în zona localităților 
din bazinul rîului Mureș — înce- 
pînd de la Pietriș și pînă la Nădlac 
— a impus luarea unor măsuri ur
gente pentru scoaterea culturilor de 
sub. influența apelor. Astfel, la Pe- 
cica, Turnu, Nădlac, Dorgoș, Șeitin, 
Chelmac, Lalașinț și în alte locali
tăți, încă din zorii zilei de joi, sute 
de- oameni au lucrat la săparea de 
șanțuri, amenajarea de diguri și al
te asemenea lucrări. în unitățile a- 
gricole din localitățile de pe valea 
Mureșului au fost luate măsuri pen
tru recoltarea și depozitarea urgen
tă a culturilor de cartofi și de legu
me. Se urmărește îndeaproape sta
rea de vegetație a culturilor din 
cîmp, pentru a se trece, în caz de 
nevoie, la secerișul griului în zone
le și pe parcelele în pericol de a fi 
Inundate. (Const. Simion).
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Tomis

I

redivivus
Constănțenii și numeroșii lor 

oaspeți din acest sezon, care 
preferă drept loc de prome- 
nadă faleza-c.r;jșuiui, au prile
jui să numire tiu numai pano
rama „Ia zi“ a portului și noile 
edificii moderne, ci și unul din 
cartierele Tomisului antic. Cer
cetătorii muzeului constănțean 
au scos la iveală. în straturi 
suprapuse, splendide construcții 
ale To-misului, înălțate între seco
lul IV î.e.n. și secolul VI al erei 
noastre în aceste zile, arheolo
gii au fncreiat lucrările 
taurare și conservare 
strucțiilor din secolele 
e.n., care constituie __ ...
strat de ivilizație antică. Este 
vorba de m veritabil cartier de 
locuințe 
cu străzi șl canalizare, așa cum 
arătase el cu un mileniu șl ju
mătate ‘o urmă. Orice s-ar spu
ne, faleza. "onstănțeană oferă o 
promenadei, istorică I

Geanta albă

de res- 
a con- 
IV—VI 
ultimul

construite din piatră.

Trecînd. la ceas de seară, pe 
o stradă din Satu-Mare, tehni- 

• risc Csaba (strada 
-ir. 92) a zărit in 

. izif o geantă albă, 
•i s-a dus cu ea la 
geantă sc aflau acte 

. Cizela Chobucz, di
rt de valoare șl vreo 

. rină ce s-a făcut in- 
■:> femeie dc alături 
r,:itea să-și țină lacri- 

.curie, de mulțumire, 
■■'nise să ceară aîutor

t i anul "T 
Pietroasa 
mijlocul 
A luat-o 
miliție. ■ 
pe nurfr": 
îșrite oi.~ 
12 990 !•-’ 
ventarfî. 
abia mai 
mile. D-- 
T.ocmai ț

;>c:'tru găsirea genții.
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scandal» 
dreapta 
unul și 
au {:T< 
călătorii 
ajutor or;

i au 1

tineri din comuna 
oțul Sibiu. Toți tr,ei, | 
. ude, poartă același 
ivid (doi loan și 

Toți trei sînt în
1 de ani. împreună 

o bodegă și tot 
i plecat . cu auto- 
Sibiu. Dar, odată in- 
■tobuz. au început 
Proferînd injurii în 
. stingă, bruscînd pe 

'■•■ nd pe altul, cei trei 
indignarea . tuturor 

, care au chemat în 
iele de miliție, ,Qa a,,, 
sne d< r

:• ■ '■■■ ivii©'>ițre£.,.C;ițcșjn K 
■ : condamnau'la cîten 
•rinei. țufîfc-'
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Am văzut de curînd numeroase 
gazete de perete din unități econo
mice ale municipiului Călărași și o- 
rașului Slobozia, din sate și unități 
agricole ialomițene. Cronici ale ac
tualității de la fiecare loc de muncă, 
multe dintre ele suscită un bineme
ritat interes, se dovedesc instrumen
te eficiente ale muncii politico-edu
cative desfășurate de organizațiile 
de partid pentru mobilizarea oame
nilor muncii Ia îndeplinirea ritmică 
a planului și angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă. înlesnind un 
dialog viu cu oamenii, un perma
nent schimb de idei și experiență, 
ele aduc în conul de lumină al opi
niei publice, deopotrivă, experiența 
înaintată și neajunsurile existente, 
dezvoliind spiritul combativ potriv
nic manifestărilor înapoiate față de 
muncă și avuția societății, atitudini
lor neconcordante cu principiile și 
normele etice ale comportării față de 
familie, 
gîndim,

Sau un alt exemplu, despre care in 
ziarul nostru s-a mai scris. Este vor
ba de faptul că în cadrul schimbului 
de experiență intitulat „Vecine, as
cultă-mi sfatul" — și care are loc 
între cooperativele agricole de pro
ducție învecinate, cu condiții iden
tice, dar rezultate diferite — un rol 
bine precizat îl au și gazetele de 
perete. Pentru generalizarea experi
enței și metodelor de lucru din coo
perativele agricole fruntașe, colecti
vele de redacție ale gazetelor de pe
rete din aceste unități pregăteșc e- 
diții speciale pe care Ie oferă spre 
publicare gazetelor din unitățile în
vecinate, unde popularizarea și apli
carea metodelor de muncă ale frun
tașilor sînt deopotrivă binevenite și 
necesare. La comitetul județean de 
partid, unde se apreciază că această

județul Ialomița. Existența lor, ori
unde ar fi întîlnite, reflectă însă o 
„concepție" care atribuie gazetei de 
perete rostul de... a fi decor și, în 
consecință, de a fi considerată cu atît 
mai bună cu cit are o înfățișare mai 
pompoasă, grandomană, un posta
ment mai robust, vopsit în cît mai 
multe culori. Este o manifestare a 
formalismului și neînțelegerii faptu
lui că gazeta de perete, agitația 
vizuală în genere trebuie să fie 
permanent proaspătă, concretă și 
mobilizatoare pentru a sprijini, 

conștiinței so- 
oamenilor în 

și normelor 
realizarea și

prin 
cialiste, 
spiritul 
moralei 
depășirea 
Ia fiecare 
pledăm pentru subestimarea modului

dezvoltarea 
educarea 
principiilor 
socialiste, 
sarcinilor de producție 

loc de muncă. Firește, nu

educarea copiilor etc. Ne 
„____ , de exemplu, la autoba
za din Călărași a întreprinderii 
de transporturi Ialomița, unde poa
te fi văzută o gazetă de perete 
model în ceea ce privește abordarea 
■concretă a sarcinilor, prin articole 
scurte, ușor de citit, cu rubrici care 
se împrospătează chiar și zilnic a- 
tunci cînd apar fapte demne de re
marcat. Pornind de Ia condițiile în 
care lucrează cei 600 de șoferi ai 
autobazei (ei se reîntîlnesc, doar 
pentru cîteva ore, o singură dată pe 
săptămînă), colectivul de redacție 
al gazetei de perete de aici a hotărit 
să editeze cel puțin o dată pe lună 
ca supliment al gazetei o foaie vo
lantă prin care fiecare să fie infor
mat despre unele sarcini și despre 
modul cum, pe drumurile țării, de
parte de controlul și supravegherea 
conducerii autobazei, oamenii acestei 
unități dovedesc disciplină, o com
portare demnă, își îngrijesc mașinile 
și economisesc combustibilul etc. 
Alte gazete de perete, cum sînt „Spi
cul" de la C.A.P. Gh. Doja, „Recol
ta" și „Mecanizatorul" de Ia I.A.S. 
și S.M.A. Făcăeni, publică articole 
prin care cititorii sînt informați la 
zi despre mersul lucrărilor agricole, 
acordîndu-se un loc important criti
cării neajunsurilor, sublinierii sarci
nilor noi.

VIAȚA/DE: PARTID
acțiune de conlucrare a gazetelor de 
perete a dat rezultate promițătoare, 
ni s-a vorbit de intenția de a o ex
tinde și mai mult.

Dar, din păcate, numeroase alte 
gazete de perete nu își îndeplinesc 
întocmai menirea pentru care au fost 
create, nu contribuie pe măsura po
sibilităților la desfășurarea unei acti
vități politico-educative concrete, mo
bilizatoare. Făcînd o asemenea apre
ciere, ne gîndim îndeosebi la gaze
tele „Flacăra" de la întreprinderea 
de confecții din Călărași și la cea 
din comuna Făcăeni. Este ade
vărat, privite de la distanță, fără a 
le analiza conținutul, parcă nu li 
s-ar țiutea aduce nici un reproș. Dar 
dacă escaladezi gardurile și rondurile 
de flori care le împrejmuiesc (pen
tru că altminteri, pentru a le citi ar
ticolele, ar trebui să recurgi la... lu
netă) îți dai seama că „flăcările" res
pective de abia... pîlpîie. Articolele 
afișate au un conținut abstract, e- 
nunță sarcini generale — valabile 
oriunde, oricînd și pentru oricine.

Desigur, asemenea gazete și ase
menea articole nu sînt „unicate" ce 
pot fi întîlnite doar in unități din

se înfățișează gazetele de pe- 
La gazetele de perete prezen- 
îngrijit, atractiv trebuie să a- 
însă articole concrete, scurte,

cum 
rete. 
tate 
pară 
strins legate de sarcinile colectivului
căruia i se adresează, care captează 
interesul oamenilor, ii invită la me
ditație, declanșează comentarii vii, 
atitudini, articole prezentate in așa 
fel incit să poată fi ușor și repede 
citite, ilustrate cu fotografii, dacă 
este cazul — adevărate cronici ale 
muncii și vieții oamenilor de la fie
care loc de muncă.

în timpul raidului-anchetă pe care 
l-am întreprins au apărut unele pă
reri contradictorii în privința perio
dicității apariției edițiilor gazetelor 
de perete. Unii consideră că ele tre
buie să apară o dată pe lună, alții 
susțin că „prin tradiție" ele apar o 
dată la două săptămîni. Un lucru se 
cere precizat : fără o periodicitate 
rigidă, arbitrară, prestabilită, edițiile 
gazetelor de perete trebuie să apară 
neapărat o dată pe lună sau Ia două 
săptămîni, dar mai ales ori de cite 
ori este nevoie, iar dacă este cazul, 
să aibă rubrici care să fie schimbate 
cit mai des, chiar zilnic. De altmin-

teri, neașteptat, pe parcursul inves
tigațiilor, în repetate rînduri, pen
tru a se „argumenta" edițiile îmbă- 
trînite, ca și tematicile monotone, 
stereotipe, departe de a reflecta pre
ocupările cele mai actuale ale colec
tivelor de muncă, a fost invocată 
așa-zisa... lipsă de subiecte (? I). Că . 
un asemenea argument este lipsit de 
orice temei, nici nu mai trebuie, cre
dem, argumentat. Merită însă toată 
atenția o discuție mai amplă și poate 
mai concretă decît ne permite spa
țiul articolului de față despre bogata 
și variata sursă tematică pe care bi
rourile organizațiilor de bază, colec
tivele care răspund de gazetele de 
perete nu se străduiesc îndeajuns să 
o identifice și să o folosească?

Pe plan local, în fiecare colectivi
tate sînt, firește, numeroase forțe 
capabile care, cu pricepere și pasiu
ne, pot asigura îndeplinirea în bune 
condiții de către gazetele de pe
rete a atribuțiilor ce le revin ca or
gane de presă ale organizațiilor de 
partid respective. De altminteri, sec
ția de propagandă a comitetului ju
dețean de partid a dat un ajutor 
substanțial pentru înlăturarea festi- 
vismului gazetelor de perete, curma
rea practicii de a se publica articole 
lungi și generale, pentru creșterea 
numărului gazetelor îndeosebi în sec
toare, secții, ateliere, acolo unde ce
rințele muncii educative le justifică 
apariția. Totodată, ziariștii de la 
„Tribuna Ialomiței" au preluat sub 
patronaj una-două gazete de perete 
din unități industriale sau din agri
cultură, acordind colectivelor de re
dacție „asistență de specialitate".

înlăturînd neajunsurile de pe acest 
tărîm al agitației vizuale, organele și 
organizațiile de partid au datoria să 
fructifice cît mai larg experiența po
zitivă, căutările merituoase, pentru 
sporirea contribuției gazetelor de pe
rete în ansamblul activității politico- 
educative a organizațiilor de partid 
consacrate dezvoltării conștiinței so
cialiste, mobilizării colectivelor de 
oameni ai muncii la îndeplinirea sar
cinilor ce le revin din hotăririle 
Congresului al XI-Iea al partidului.

Constantin MORARU

pentru realizarea planului
la redacție numeroase știri din zonele țării neafee- 
știri care vorbesc despre succesele obținute in in- 
pentru realizarea cincinalului înainte de termen, 

munci

Ieri ani primit 
tate de inundații, 
trecerea socialistă 
despre hotărirea fermă a colectivelor de întreprinderi de a 
bine și cu spor pentru creșterea producției, diminuînd astfel efectele 
inundațiilor asupra economiei.

Realizările pe care le prezentăm — desprinse din numeroasele re
latări primite ieri — sînt o dovadă a puterii de mobilizare a comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii, care, răspunzind chemării Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., nu precupețesc nici un efort 
pentru sporirea suplimentară a producției, pentru înfăptuirea neabă
tută a planului și a angajamentelor in acest ultim an al cincinalului.

MINERII TARII

RAPORTEAZĂ:

Suplimentar
235 000 tone cărbune

Minerii țării 
ceputul anului 
ducție suplimentară de peste 235 000 
tone cărbune. Succesul are la bază 
in principal extinderea unor tehno
logii de mare eficiență, utilizarea la 
întreaga capacitate a utilajelor din 
dotare, prin care s-a reușit ca in
dicele productivității muncii pe an
samblul acestei ramuri să crească 
față de plan cu 4,2 la sută. Cele mai 
bune rezultate a.u fost obținute de 
minerii din bazinele Rovinari. Motru 
și Valea Jiului. (Agerpres)

au realizat de la In
și pînă acum o pro-

ceputul acestui an și pînă în prezent 
au fost livrate la export, peste pre
vederile planului, produse în valoare 
de peste 17 milioane lei. De men
ționat că, în acest cincinal, în Indus
tria băcăuană au fost introduse în 
fabricație, cu destinația pentru ex
port, noi produse, cum ar fi mașinile- 
unelte pentru așchierea metalelor, 
numeroase modele de confecții, 16 
noi tipuri de mobilă, diferite sorti
mente de cauciuc sintetic și polisti- 
ren, insecticide condiționate. (Gheor
ghe Baltă).

CARAȘ-SEVERIN

Peste prevederi:
24 500 tone oțel.

21000 tone laminate

GALAȚI:

12 întreprinderi

Oamenii muncii din unitățile 
dustriale ale județului 
rin au încheiat prima 
anului în curs cu noi 
prestigiu în activitatea 
De la începutul anului . . 
au fost date peste plan mai bine de 
15 000 tone de fontă, 24 500 tone de 
oțel, din care 3 500 tone de oțel aliat, 
peste 21 000 tone de lamijiate. In a- 
celași timp, colectivele din unitățile 
constructoare de 
beneficiarilor în 
tilaje a căror 
5 milioane lei __ ____ __ .....
agricole, utilaj metalurgic și motoare 
electrice. în pas cu colectivele amin
tite, o cotă deosebit de înaltă au asi
gurat întrecerii socialiste pentru de
vansarea cincinalului și lucrătorii 
din industria lemnului. Aceștia 
livrat în avans mobilă a cărei 
Ioare trece de 4,3 milioane Iei, 
cum și importante cantități de 
restea de fag și de rășinoase.

ln-
Caraș-Seve- 

jumătate a 
succese de 

de producție, 
și plnă acum

Noi sortimente 
de conserve

Ia I.P.I.LF. Vădeni

au îndeplinit cincinalul
Pînă în prezent, un număr de 12 

întreprinderi din județul Galați și-au 
îndeplinit sarcinile cincinalului la 
producția globală industrială. Intre 
ele se află : „Textila", întreprinderea 
pentru piese de tractoare și mașini 
agricole, întreprinderea de plase și 
unelte pescărești, întreprinderea de 
ambalaje metalice Tecuci și altele. 
Cele 12 unități economice urmează 
să realizeze, pînă la sfirșitul anului, 
o producție suplimentară față de sar
cinile cincinalului în valoare de 1,12 
miliarde jei, în,prima, jumătate a,. Iu-,. 
nii| iulie, .altei:,trei întreprinderi gă— 
■lățene își..vor înfăptui sarcinile din-, 
actualul cincinal ; întreprinderea de 
sîrmă, cuie și lanțuri, laminorul de 
tablă și întreprinderea „Electrocen- 
trale". De remarcat că planul Ia ex
port pe întregul cincinal a fost în
deplinit pe ansamblul județului, pînă 
la finele anului urmînd să se livreze 
suplimentar produse in valoare de 
2,8 miliarde lei valută. De asemenea, 
județul Galați și-a îndeplinit cinci
nalul la investiții. (Dan Plăeșu).

mașini au expediat 
avans mașini și u- 
valoare depășește 

la utilaje și mașini

cători auto — Mihai 
Mircea Geambuiat 
zidar, Doru Ciobâ- 
jrel din Tulcea, își 
teiul să cotrobăie 
/a jele autoturisme- 

. ' j sustrăgeau, în spe- 
•>e „Dacia-1 300". Se- 

:■:. d: păgubași, în număr
: mai marc, orga- 
tie au intrat in a- 

-. . ind" însă cu foarte 
Ti te ș) in locuri de- 
derea în îiagrant a 
a fost deloc ușoară.

Doi c,. .-
Berindei 
— plus b 
nescu. t- 
făcuseră

neîe de
Iertă. „O: 
multă sț 
rutante, pi 
făptașilor

> j c cînd cei trei porni- 
’ nou set de anve- 

■■1 c au că total merge 
", li P-a pus stop.

aeaLĂ la miliție.

..nul
Dealtd

Vulturului
Bătrlnul George Horit se afla 

la prășitu’ vorumbului, la punc
tul numii 'lealul Vulturului, pe 
cimpurile ooperatlvei agricole 
din Satu w, județul Bistrița- 
Năsăud. Z-e neașteptate, o „ru
pere de noii" a slobozit o ploaie 
torențială. Bătrinul a fost îm
presurat <ic apele ieșite din al
bie ale rîului Budăcel. Disperat, 
s-a agățat de un tufiș de răchi
tă și’a in -iput s4 strige ajutor. 
Aflat prin apropiere, tlnărut ță
ran cooperator Gavril Ursa, vă- 
zind că nu-i chip .să răzbată 
pină in mijlocul viiturii de unul 
singur, â avut o prezență de spi
rit extraordinară : a încălecat pe 
un cal și s-a avîntat spre mij
locul rlultt . Apoi a încropit din 
citeva seîmiuri un fel de plută, 
a așezat bătrinul, istovit, pe ea 
ți a dat I ci murgului, care a 
lras-o la t il'.

O întîmplare 
tragică

In loc ca după terminarea 
serviciului să parcheze camionul 
2I-B-2734 la garajul I.T.A. 
București, de care aparține, șo
ferul Gheorghe Mare s-a dus și 
l-a tras pe dreapta, la domiciliu. 
Iu timpul unei petreceri in fa
milie, șoferul se ceartă cu socrii, 
se supără pe nevastă, iese, afară 
din casă șl se duce glonț la ca
mion. Vorba vine „glonț", pentru 
că, de fapt, era moleșit rău de 
tot de nesomn și băutură. Se urcă 
la volan și pornește, in miez de 
noapte, spre București. La un 
moment dat, in comuna Aduna
ta Copăceni, județul Ilfov, in 
bătaia farurilor apare un grup 
de nuntași. Nemaifiind stăpin pe 
reflexe, șoferul nu poate frina la 
timp și dă buzna in nuntași. Trei 
dintre ei au murit, iar alți patru 
au fost grav răniți.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

în primul trimestru al acestui an, colectivul întreprinderii „Automatica" din Capitală- a raportat realizarea pla
nului cincinal. Acum, colectivul muncește cu entuziasm pentru realizarea tuturor angajamentelor asumate în 

întrecere. în fotografie: un nou panou de comandă se apropie de finalizare Foto: E. Dichiseanu

NOTE DE SEZON
Bucuroși

Pentru turiștii care 
vor vizita județul Bo
toșani — cu autocare
le sau cu mașinile 
personale — sînt pre
gătite 
sânte 
jarea 
trivit 
trafic 
diții de deplină secu
ritate 
a stat 
nelor 
de la 
lui.

Astfel, 
drumuri

cîteva intere- 
trasee. Amena- 
acestora — po- 

cerințelor unui 
intens, în con-

a circulației — 
în atenția orga- 
de resort încă 
începutul anu-

pe 70 km de 
au fost aș-

de oaspeți, la Botoșani
temute covoare asfal- 
tice ușoare și normale 
și au fost executate 
lucrări de Întreținere. 
Pentru siguranța cir
culației a fost lărgită 
vizibilitatea la unele 
intersecții, s-au mon
tat parapeți metalici 
la curbele periculoase, 
iar pe drumurile ce 
duc la Iași și Suceava 
s-a introdus semnali
zarea reflectorizantă 
și s-a făcut marcajul 
orizontal cu micro- 
bile. De-a lungul ar-

terelor de circulație 
s-au plantat 10 000 
puieți de plopi repede 
crescători, s-au ame
najat zone verzi și 
spații decorate cu 
flori și arbuști, s-au 
completat plantațiile 
existente și s-au vop
sit fîntînile.

Se poate spune deci 
că urarea „drum bun“ 
adresată celor care 
călătoresc prin jude
țul Botoșani este pe 
deplin întemeiată. (E. 
Nazarie).

Pentru copiii din 
sateie Sălajului

Ca in fiecare an, Inspectoratul 
județean școlar Sălaj — în colabo
rare cu uniunea județeană a co
operativelor agricole de producție 
și cu direcția județeană sanitară 
— a organizat grădinițe cu pro
gram prelungit in mediul 
în această vară 
de asemenea 
proape 2 000 
toarelor.

Mijloacele

rural, 
funcționează 41 

unități cuprinzînd a- 
de copii ai coopera-

materiale necesare 
bunei funcționări a grădinițelor 
sînt asigurate cu ajutorul școlilor,» 
al cooperativelor agricole de pro- ' 
ducție și al părinților. (Gheorghe 
Rusu).

PE SCURT, DE LA CITITORI
o Controlul obștesc efectuat în luna iunie în unitățile comerciale din 

comuna Grojdibodu, județul Olt, a constatat o îmbunătățire evidentă 
?r.«i . servire a populației. Aș vrea să arăt însă că în uni-

persistă unele inexplicabile deficiențe de 
" c J“ comandă trimise

vizitei noastre, 
Ca i

— uleiul, făina, 
ș.a. La magazinul 

----- _------ — La librărie se 
și albastră, dar librarul nu avea nici măcar c 
acestea noi le-a.m făcut cunoscute consiliului județean il^,.,..,ui 
Unității Socialiste și sperăm că se vor lua măsurile necesare de reme
diere. (CRISTACHE SALCIANU, comuna Grojdibodu, județul Olt).

® 800 de copii vor să se joace. De la un grup de 7 asociații de lo- 
?Jn.Primit 0 scrisoare în care se arată că în blocurile A 6. M 11, 

mn j M 13; M 15 și M 16 din Drumul Taberei locuiesc aproape
800 de copii care — datorita lipsei unui loc amenajat corespunzător — 
nu au unde să se joace, în afară de singura alee existentă, între 
blocuri, alee pe care circulă foarte multe mașini. „Ar fi totuși o soluție, 
?LSe -?pu.ne în scrisoare : terenul din apropiere, aflat lîngă școala nr. 
169, sa fie degajat de moloz, iar noi, părinții copiilor, împreună cu 
copiii sa-1 amenajăm prin muncă patriotică”. Ce are de spus primăria 
sectorului 7 față de această propunere ?

.* 9 scrisoare din Tg. Neamț. Am crezut că. după apariția decretu
lui privind funcționarea unităților de alimentație publică, cooperația de 
consum din Tg. Neamț va transforma măcar unul din cele circa zece 
localuri de bodegi și restaurante intr-un lactovegetarian, unde să nu 
se vindă băuturi alcoolice și unde noi, tinerii muncitori, să putem lua 
masa în condiții civilizate și la un preț convenabil. Dar ne-am înșe
lat. Lucrurile au rămas neschimbate. Avem de ales tot intre un restau
rant de categoria I (unde nu ne putem permite să luăm masa zilnic) și 
un local de categorie inferioară, in care însă curățenia și atmosfera 
(gălăgie și fum de țigară) nu sînt deloc prielnice unui prînz liniștit. Mai 
există, ce-i drept, un restaurant cu autoservire și o unitate „Gospo
dina" — patiserie, dar înfățișarea lor, pe care din decență n-o descriu, 
nu te îmbie să le calci pragul. (VIOREL POPESCU, în numele tinerilor 
de la fabrica „Volvatir“-Tg. Neamț).

tățile controlate mai 
aprovizionare. Din 
gazinul 
singură ____  _____ __ _
magazin lipseau mărfuri, ca oțetul, 
zahărul, -
bicicletele și

albastră,

cele
alimentar, pînă 

onoratafusese
5 note de

la data ___  __
nici aceea complet.Și

ma
il na 
din

ÎN LOCA1ITĂȚI1E CU PESTE

1OOOOO DE LOCUITORI

Case de comenzi

drojdia de bere 
accesoriile lor. 

dar librarul nu

de 
doar 
atare, 

bomboanele, 
universal lipseau 

cerea hîrtie albă 
o coală. Toate 
i al Frontului

pentru servicii
mai informat, deDupă cum am 

cîtva timp au fost organizate pri
mele case de comenzi pentru ser
vicii. Cum funcționează ele 7 La 
telefon sau prin prezentare la se
diul unității, clientul solicită ser
viciul dorit, urmind ca in cel mai 
scurt timp meseriașul să se prezin
te la domiciliul cetățeanului. La 
aceste case de comenzi se pot co
manda servicii din gama treburilor 
casnice, comisioane, dactilografie și 
traduceri, supravegherea copiilor, 
mijlociri de vînzări-cumpărări etc.

Pornind de la experiența prime
lor case de comenzi pentru servi
cii — care funcționează cu bune 
rezultate la Cluj-Napoca, Timișoa
ra, București, Oradea, Arad, Sibiu 
și Constanța — cooperația mește
șugărească și-a propus extinderea 
rețelei de asemenea unități și la 
Brașov, Ploiești și Iași, iar în anii 
următori la Craiova, Galați. Sucea
va, Satu-Mare, Baia Mare, Tg. Mu
reș ș.a. Pînă la sfirșitul cincinalului 
următor, asemenea unități urmea
ză să funcționeze — conform pro
gramelor întocmite la UCECOM — 
în toate localitățile cu peste 
100 000 de locuitori. (M. I.).

în luna iulie, colectivul de 
muncă de la I.P.I.L.F. Vădeni 
și-a propus să realizeze circa 
3800 tone conserve de mazăre.

— De ce atîta grabă 7 — l-am 
întrebat pe tovarășul Ion Susa- 
nu, directorul I.P.I.L.F. Vădeni.

— Anul acesta, o serie de le
gume și fructe s-au copt mai 
deVreme. în plus, titlul de frunzei. 
tașLrifcnQWjgș. în 1974, da^prită,,, 
rezultatelor;. in producție și ac-- 
tivității financiare, colectivul 
nostru a obținut titlul de între
prindere fruntașă pe ramură, 
locul I pe trustul de conserve 
și locul II pe Centrala de legu
me și fructe. Experiența ne-a 
învățat că de felul in care co
relăm și programăm producția 
între cele două ramuri principa
le ale întreprinderii — sectorul 
agricol și cel de industrializare 
— depinde bunul mers al va
lorificării materiilor prime. Cul
tivăm anual 490 hectare cu le
gume, culegem fructe de pe 
200 de hectare de livadă tînără 
și căpșuni de pe 31 hectare. A- 
nul trecut am livrat peste plan 
1140 tone de‘ legume. Cantități 
suplimentare vor fi livrate pie
ței interne și la export și în a- 
cest an, inclusiv din noile sor
timente, care au dus faima 
I.P.I.L.F. Vădeni, între care con
servele de carne și de ciorbă 
de burtă, conservele de spanac, 
salată de varză roșie, dovlecei 
dietetici cu orez, compoturi, ge
muri, dulcețuri.

Mircea BUNEA 
corespondentul „Scînteii"

• Ziua cea mai lungă : PATRIA
— 9,30; 12,45; 16; 19,30.
• Un salt spre marea performan
ță : TIMPURI NOI — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20,30.
• Legea preriei : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 5134) —
17,15; (5135)' — 20,15, BUCUREȘTI
— 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 
21, la grădină — 20,15, FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
DINAMO — 20,15.
« Marele circ : SCALA — ‘9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30. GRA
DINA LUCEAFĂRUL — 20,15.
• Jocul de cărți : CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,45, la 
grădină — 20,15, FLAMURA — 9; 
11,13; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Kit in Alaska : VICTORIA — 
9; 11,15; 13.30; 16: 18,15: 20.30.
CĂRA — 15,30; 17; 20,15.
• Piedone — comisarul 
armă : LUCEAFĂRUL — 9: 
13,30; 16; 18,15; 20,30, FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la gră
dină — 20.
• Incredibilele aventuri ale unor
italieni în Rusia : LUMINA — 9;
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30. DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20.
• Toamna bobocilor : LIRA — 16; 
18,15, la grădină — 20,15, ARTA — 
15,30; 17,45; 20,15, la grădină — 20.
• Sperietoarea 
11,30; 13,45; “ 
DIA — 9; 
20,45.
• Tată de
11,15; 13,30; 
TARI
• Program pentru copil : DOINA
— 9,45.
O Ultimul
Creek : 
13,30; 16 
9; 11,15; ro.ou: 
grădină — 20.
O Comoara din 
Piramida zeului 
aproape noi — 
mătate 
18,43,

FLA-

fără
11,15;

: CENTRAL — 9,15; 
16; 18,15; 20,39. MELO- 
11.15; 13,30; 16; 18,30;

duminică : DOINA —
15,45; 18; 20. FEREN- 

15,30; 18; 20.15.

pistolar
FEROVIAR 
18,15; 20,30, 

13,30; 15,45:

din Cross 
— 9; 11,15;
AURORA — 
18: 20,15, la

Lacul de argint ; 
soare — 10. Haine 
14,30. Opt și ju- 

Promislunea — 
... , ri—----- a Iui

Henry VIII ■- 20,45 : CINEMATE
CA (sala Union).
• Zbor peste livezi : BUCEGI — 
io; 18.
• Recompensă pentru șerif 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16 
20.30, MIORIȚA — 9; 11,15: 
15,45; 18; 20,15.
• Haiducii : DACIA — 9; 
13.30; 16; 18,15; 20,30.

— 16,30, .. ..
Viața particulară

GRI- 
18,15; 
13.30;

11.15;

11:

BACAU,

Livrări
la

BRĂILA»

peste plan
export
17 unități industrialeColectivele a 

din județul Bacău au anunțat reali
zarea indicatorilor de plan la export 
prevăzuți pentru acest cincinal. Pînă 
acum, pe ansamblul județului s-a 
obținut un spor de producție indus
trială, peste sarcinile din cincinal „la 
zi", în valoare de 2,8 miliarde lei, 
iar planul la export a fost depășit cu 
173,7 milioane lei. Numai de la în-

• Teroare pe „Britannic" s BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 
20,30, la grădină — 20,15. TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15. la gră
dină — 20,15.
• Telegrame : UNIREA — 16; 18.
• Hoinarii : COTROCENI — 13,30; 
15,45; 18; 20,15,
• Primăvară tristă s GIULEȘTI
— 15,30; 18! 20,15.
• Comedie fantastică : PACEA — 
15,30; 17,45; 20.
• Cel mai frumoși ani î GLORIA
— 8,45; 11,15; 13,30; 15,45: 18,15;
20,45, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, la grădină — 20.
• Un horoscop cu bucluc : CRIN- 
GAȘI — 16; 18,15.
• Marea cursă : FLOREASCA —
15,30; 19. ’
• Hyperion : VIITORUL — 15,30; 
13; 20. GRĂDINA TITAN — 20.30.
0 Ultima zăpadă de primăvară : 
CASA FILMULUI — 10; 12; 14; 16; 
18; 20, VOLGA — 9: 11.15; 13,30;
15,45; 18: 20.
• Lumină la capătul tunelului : 
MOȘILOR — 15,30; 18; 20. la gră
dină — 20,15.
O Nemuritorii
15,30; 18; 20,15.
• Invincibilul 
15,30; 18; 20,15.
• Pe aici nu
— 15,30; 19.
• Tăcerea doctorului 
RAHOVA — 16; 18.
• Actorul și sălbaticii :
— 15,30; 19.
• Pirații din Pacific — Insula co
morilor : PROGRESUL
0 Școala tinerilor 
GRĂDINA BUCEGI —
• Goana după aur:
VITAN — 20,30.
• Un om în sălbăticie : GRA
DINA UNIREA — 20,15.

POPULAR

Luke : COSMOS

se trece : MUNCA

Evans f

VITAN

— 16; 19. 
căsătoriți : 
20,15.
GRADINA

r e
• Teatrul de comedie (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Noaptea ia
Madrid — 20,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sa- 
hla) : Titanic vals (premieră) — 
19,30.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cer cuvintul 
la... diverse — 19.30, (Grădina

au 
va- 

pre- 
che-

Însemnate depășiri

la producția fizică
Succese însemnate obțin în între

cere și colectivele industriale ale ju
dețului Brăila. Acestea au realizat 
suplimentar față de prevederi aproa
pe 74 milioane kWh energie electri
că, 5 400 tone laminate finite, 1 268 
tone oțel, 1 800 tone fibre și fire ar
tificiale, confecții textile in valoare 
de peste 1,6 milioane lei etc. Pro
ducția globală realizată suplimentar 
se ridică la circa 70 milioane lei. 
Sondorii Schelei de foraj extracție 
Brăila — unitate care a raportat în
deplinirea prevederilor cincinalului 
cu mult in avans — au reușit să fo
reze peste plan, prin depășirea vite
zei planificate de foraj cu 17,9 la 
sută, echivalentul a circa 6 sonde de 
adincime medie. Pe ansamblul uni
tății, producția globală planificată a 
fost depășită cu aproape 2 milioane 
lei. iar producția-marfă cu peste 2,85 
milioane lei. (Agerpres).

grftdin» bucuriilor
10,30.

artistic „Rapsodia

Boema) ; In 
(premieră) —
• Ansamblul ______  ________ _
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală 82 din cartierul Titan) i 
Sinziana și Pepelea — 19,30.

t V

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. Organizare și con
ducere (ciclu in sbrljlnul 
perfecționării profesionale a 
maiștrilor din întreprinderi): 
Organizarea transportului in
tern, a manipulării și depozi
tării.

16,30 „Flacăra" — film documentar.
16,50 Interpret! de muzică populară

17,00
18,45

românească.
Emisiune în limba germană. 
Imagini din S.U.A. — film 
documentar.
Tragerea Loto.
1001 de seri.
Telejurnal.
Film artistic : „Flăcări și 
Ilorl" — o producție a stu
diourilor sovietice. Regla : 
Andrei Tarkovski. In distri
buție : K. Burllaev, V. Zub
kov.

21.30 Mai aveți o Întrebare T
22,10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

19,15
19,25
19,30
20,00

17,00
17,05

21.50
21,55

22,20

PROGRAMUL II

Telex.
Film artistic ; „Tovarășii" — 
o producție a studiourilor 
italiene. Regla : Marlo Moni- 
celli. In distribuție : Marcello 
Mastroiannl, Annie Glrardot, „ .. , pojco

Francois
Renato Salvatori,
Bernard Bller,
Perrier,
1001 de seri.
Telejurnal.
Teatru liric TV : 
Lammermoor" de ___
In rolul titular Anna Moffo. 
Telex.
Viața economică a CapItalei■., 
Construcțiile municipiului 
București In cincinalul revo- ' 
luției tehnico-științlfice. 
închiderea programului.

„Lucia dl 
Donizetti.
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Vizita căpitanilor regenți 
ai Oepiicii San lari», 

flirt Cecchetti si Michele Right
Căpitanii regenți ai Republicii San 

Marino, Alberto Cecchetti și Michele 
Righi, împreună cu persoanele ofi
ciale române și sanmarineze care-i 
însoțesc, au făcut, joi. o vizită pe 
litoralul românesc al Mării Negre.

La sosire, pe aeroportul Mihail 
Kogălniceanu, împodobit cu steagu
rile celor două state, oaspeții au fost 
întâmpinați de Ion Popa, prim-vice- 
președinte al consiliului popular ju
dețean, Gheorghe Trandafir, prima
rul municipiului Constanta, de alte 
persoane oficiale.

Oaspeții s-au îndreptat, mai întîi, 
spre Mamaia, unde, de pe terasa ho
telului Riviera, au admirat panorama 
stațiunii. Căpitanii regenți sanmari- 
nezi au vizitat apoi cu un deosebit 
interes comorile inestimabile adăpos

tite de Muzeul de arheologie din 
Constanta, oprindu-se îndelung în 
fata exponatelor, mărturie a civiliza
ției greco-latine pe teritoriul dacic. 
Străbătînd orașul, oaspeții s-au oprit 
pe faleză, de unde au admirat marile 
construcții portuare, șantierul naval, 
modernele ansambluri de locuințe.

Au fost vizitate, în continuare, re
numitele stațiuni Neptun, Jupiter, 
Venus, Saturn, unde numeroși turiști 
au salutat cu multă simpatie pe dis
tinșii oaspeți.

Președintele Consiliului popular al 
județului Constanța, Vasile Vîlcu, a 
oferit un dineu în onoarea căpitani
lor regenți ai Republicii San Ma
rino.

(Agerpres)

V

1

5

Joi, 3 iulie 1975, tovarășul Nicolae 
Giosan, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, s-a întîlnit la Palatul 
M.A.N. cu delegația Uniunii Socia
liste Sudaneze, condusă de El Rashid 
El Taher, asistentul secretarului ge
neral al Uniunii Socialiste Sudaneze 
pentru organizațiile de masă munci
torești și țărănești, membru al Bi
roului Politic al U.S.S.. președintele 
Adunării Naționale Populare din Su
dan, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
se află într-o vizită de prietenie și 
schimb de experiență în țara noastră.

La convorbiri au participat dr. Ah
med Abdel Karim Badri, secretar a] 
Comisiei profesionale a Uniunii So
cialiste Sudaneze, Mohammed El 
Hassan A El Hag, membru al Co
misiei pentru relații externe a 
U.S.S., secretar general al Adunării

Naționale Populare, precum și amba
sadorul Republicii Democratice Su
dan în România, Sayed Sharief.

Cu acest prilej s-a făcut o trecere 
în revistă a activității Marii Adunări 
Naționale și a Adunării Naționale 
Populare din Sudan, s-au subliniat 
bunele relații între P.C.R. și U.S.S., 
între cele două parlamente, relații 
care contribuie la dezvoltarea în con
tinuare a prieteniei și cooperării 
dintre poporul român și cel sudanez, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democratică Sudan.

. *

In aceeași zi, delegația Uniunii 
Socialiste Sudaneze a avut convor
biri la C.C. al U.G.S.R. cu tovarășii 
Paul Nagy, membru al C.C. al P.C.R., 
secretar al C.C. al U.G.S.R., și Larisa 
Munteanu, secretar al C.C. al 
U.G.S.R.

(Agerpres)

A apărut; „ANALE DE ISTORIE" nr. 3/1975
Revistă a Institutului de studii istorice și social-politice 

de pe lingă C.C. ai P.C.R.
Sumarul revistei se deschide 

cu Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la grandioasa 
adunare populară de la Alba 
Iulia, consacrată împlinirii a 375 
de ani de la prima unire politi
că a țărilor române și sărbăto
ririi orașului bimilenar. In con
tinuare, revista publică articole
le : „Contribuția creatoare a 
Partidului Comunist Român, a 
secretarului său general la dez
voltarea gîndirii social-politice 
contemporane" ; „Lupta multi-.\ 
seculară a poporului român ' 
pentrfi apărarea dreptului de 
libertate socială și națională. 
P.C.R. continuatorul tradițiilor 
de luptă pentru suveranitatea 
și independența poporului ro
mân", de Ion Popescu-Puțuri ; 
„Unirea Principatelor — prelu
diu al independenței de stat de
pline a României", de Dan Be- 
rindei ; „Privire critică asupra 
unor concepții social-politice 
fascizante promovate de revista 
«Gîndirea»", de Mihai Fătu ;

„Noi contribuții privind activi
tatea internaționalistă a socia
liștilor români în preajma con
ferinței de la Zimmerwald", de 
Georgeta Tudoran ; „Originile și 
evoluția României moderne în 
disputa dintre poporaniști și so
cialiști", de Ștefania Mihăilescu. 

Rubrică Din tradițiile mișcării 
revoluționar-demoerate a stu
denților din România inserează 
articolele : „Frontul studențesc 
democrat — moment politic în- 

țț semnai în istoria mișcării revo- 
* luționare și democratice a stu- 

dențimii din România", de Sl- 
mion I. Pop ; „Uniunea studen
ților independenți", de M. C. 
Stănescu. în cadrul rubricii 
Aniversări este publicat un me
dalion consacrat lui Ho $i Min, 
cu prilejul împlinirii a 85 de ani 
de la nașterea sa. Revista mai 
cuprinde rubricile : Comunicări, 
întrebări și răspunsuri, Consfă
tuiri cu cititorii. Viața științi
fică, însemnări.

Excursii peste hotare
Oficiul National de Turism „Car- 

pați" București, prin Agenția de 
excursii cu turiști români in stră
inătate, organizează o croazieră pe 
Dunăre, pe itinerarul : Russe — 
Belgrad — Budapesta — Bratisla
va — Budapesta — Russe, cu ple
carea la 15 septembrie și înapoie
rea la 28 septembrie 1975. Infor
mații și înscrieri — în Calea Vic
toriei nr. 100 (tel. 16 44 31), De 
asemenea, organizează o croazieră 
pe Marea Neagră, cu motonava 
„V. Kolarov", pe itinerarul Con
stanța — Odesa — Yalta — Soci — 
Batumi — Constanta, cu plecări la 
10, 19, 28 august și 6 septembrie 
1975 și cu înapoieri la 18, 27 august 
și 5 și 14 septembrie 1975. Infor
mații și înscrieri — în Calea Vic

toriei nr. 100, precum și la oficiile 
județene de turism din țară.

Tot O.N.T. „Carpați" București 
organizează o excursie în Republi
ca Cuba cu avionul, pe itinerarul 
București — Praga — Havana — 
Cienfuegos — Santa Clara — Va- 
radero. — Cardoban — Havana, cu 
plecarea la 3 octombrie și înapoie
rea la 20 octombrie 1975, precum și 
o excursie pe itinerarul București 
— Praga — Havana — Varadero — 
Cardenas — Havana, cu plecarea 14 
7 noiembrie și înapoierea la 24 
noiembrie 1975.

Informații și înscrieri în Calea 
Victoriei nr. 100, tel. 16 44 31, și la 
oficiile județene de turism din 
țară.

IMPORTANTE REAUZĂRI AIE CONSTRUCTORILOR 
COMBINATULUI SIDERURGIC GALAȚI

întreprinderea de construcții și 
montaje siderurgice Galați este 
una dintre cele mai mari unități de 
construcții din țară. Ei i-a revenit 
misiunea deloc ușoară de a ridica 
marele combinat siderurgic gălă- 
țean. începînd din 1961, cînd a fost 
excavată prima cupă de pămînt pe 
platoul Smîrdanului, și pînă astăzi 
a fost parcurs un drum cu reali
zări remarcabile, de permanentă 
dăruire din partea miilor de con
structori, un drum ce a însemnat 
totodată un cîștig necontenit de 
experiență. Pe parcursul acestor 14 
ani, constructorii au trăit satisfac
ția inaugurării primului obiectiv 
industrial al combinatului — lami
norul de tablă groasă, în septembrie 
1966 ; apoi — doi ani mai tîrziu — 
a primului furnal, a primei oțelă- 
rii ; au urmat celelalte obiective, 
toate contribuind la creșterea con
tinuă, accelerată- a puterii „cetății 
de foc" de la Dunăre. I.C.M.S. Ga
lați este departe de a-și fi încheiat 
misiunea ce-i revine aici. Activînd 
cu combinatul pe aceeași mare plat
formă industrială, constructorul 
contribuie și va contribui pe mai 
departe la dezvoltarea în ritm ra
pid a acestuia.

Cu puțin timp în urmă, la Galați 
au irrtrat în funcțiune furnalul nr. 
4 și oțelăria cu convertizoare nr. 2, 
obiective care inaugurează cea de-a 
doua etapă de dezvoltare a com
binatului. In cadrul acestei etape 
vor fi construite și alte capacități 
importante de producție, urmînd ca 
noi și însemnate obiective să mar
cheze și o a treia etapă de dezvol
tare a combinatului.

în prezent se lucrează intens la 
furnalul nr. 5 de 2 700 mc„ cel mai

mare din țară. Nu este prima oară 
cînd I.C.M.S. Galați execută obiec
tive siderurgice în premieră națio
nală. Unicate au fost, la vremea 
lor, și furnalul nr. 1 de 1 700 mc, 
și prima oțelărie cu convertizoare, 
și’ alte multe capacități de aici. 
Există, așadar, din capul locului 
certitudinea că experimentații con
structori ai întreprinderii vor izbuti 
pe deplin și în execuția acestui 
furnal.

întreprinderea are capacitatea de 
a realiza obiective dintre cele mai 
îndrăznețe. Vorbindu-ne despre oțe
lăria nr. 2, ing. Ștefan Rădvan, di
rectorul întreprinderii, remarca 
noutatea esențială pe care o pre
zintă acest important pbiectiv în 
comparație cu vechea oțelărie : 
practic, aici toate utilitățile sinț 
amplasate în aceeași hală, ceea ce 
permite dezvoltarea unui flux op
tim de producție.

Furnalul nr. 5 nu este singurul 
obiectiv in construcție pe platfor
ma siderurgică gălățeană. între
prinderea a efectuat ultimele lu
crări la cea de-a patra baterie de 
cocs de la uzina cocsochimică. De 
asemenea, se lucrează la extinde
rea laminoarelor slebing, de benzi 
la rece, de benzi la cald, la insta
lația de turnare continuă a oțelu
lui, la construcția fabricii de oxi
gen nr. 2 etc. în anii următori, alte 
furnale, oțelării și laminoare vor 
fi construite aici. Să mai subliniem 
și faptul că încă din luna august 
1974, I.C.M.S. Galați și-a realizat 
prevederile inițiale din actualul 
cincinal.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteii"

APROPIATE VIZITE OFICIALE

ÎN ȚARA NOASTRĂ

Cancelarul federal al Austriei,
dr. Bruno Kreisky

Partea română și partea austriacă Austriei, dr. Bruno Kreisky, să aibă 
au convenit ca vizita oficială în loc în perioada 10—14 iulie 1975. 
România a cancelarului federal al (Agerpres)

Primul ministru al Statului Trinidad-Tobago, 
Eric Eustace Williams

La invitația primului ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, primul mi
nistru al statului Trinidad-Tobago,

Eric Eustace Williams, va face o vi
zită oficială de prietenie în țara noas
tră, în prima jumătate a lunii iulie 
1975.

Sosirea președintelui Partidului 
Socialist -Edek- din Cipru

Joi a sosit în Capitală Vassos Lis- 
sarides, președintele Partidului So
cialist — Edek — din Cipru, care 
întreprinde o vizită în țara noastră, 
la invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

oaspetele a fost salutat de Eugen 
Jebeleanu, vicepreședinte al Consi
liului Național al F.U.S., Nicolae 
Guină, membru al Consiliului Națio
nal al F.U.S., de activiști ai Fron
tului Unității Socialiste.

Cronica zilei
Joi după-amiază, tovarășul Gheor

ghe Petrescu, vicepreședinte al Con
siliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, a pri
mit delegația Federației Sindicatelor 
din industria alimentară din Egipt, 
condusă de Saad Mohamed Ahmed, 
președintele federației și vicepreșe
dinte al Centralei Sindicale din R.A. 
Egipt, care efectuează o vizită de 
prietenie și schimb de experiență în 
țara noastră. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prietenie.

*
Tovarășul Nicolae Giosan, pre

ședintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, a 
primit o telegramă de mulțumire 
din partea tovarășului Truong 
Chinh, președintele Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a Re
publicii Democrate Vietnam, pentru 
felicitările ce i-au fost adresate cu 
ocazia realegerii sale în această 
funcție.

*
Cu prilejul Zilei naționale a Sta

telor Unite ale Americii, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, a trimis o telegramă de felici
tare lui Henry Kissinger, secretarul 
de stat al S.U.A.

★

A sosit la București Noun Ahma’db 
Stemadi, ambasadorul1 extraordinar * 
și plenipotențiar al Republicii'Afga
nistan în Republica Socialistă Româ
nia.

Cu prilejul apropiatei Zile națio
nale a Republicii Venezuela — 5 iu
lie — joi a avut loc în Capitală o 
seară culturală organizată de Aso
ciația de prietenie româno-venezue- 
leană și Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea. 
După un cuvînt de deschidere rostit 
de Ilie Cîșu, președintele Asociației 
de prietenie româno-venezueleană, 
prof. univ. dr. Paul Alexandru 
Georgescu, vicepreședinte al asocia
ției, a împărtășit publicului prezent 
impresii de călătorie de pe meleagu
rile Venezuelei.

în asistență erau prezenți loan 
Botar, secretar general al I.R.R.C.S., 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, alți oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic.

Au fost de față iUslar Pietri. am
basadorul Republicii Venezuela la 
București, alți membri ai ambasa
dei.

★

Ansamblul folcloric „Hora" al Co
mitetului pentru cultură și educație 
socialistă Suceava, laureat al Festi
valului internațional de la Zakopa
ne — Polonia, ediția 1968, a plecat 
spre Franța, unde va reprezenta 
arta populară interpretativă româ
nească la festivalul de la Nisa.

Artiștii, suceyeni vor oferj 
prilej o suită ..de- spectacole irfiWo- 
gramul cărora- 'vor "ftgnra’-crntț’ciș-și- 
jocuri populare din diferite zohe-set- 
nografice ale țării.

(Agerpres)

ZIUA NAȚIONALĂ A S. U. A

Excelenței Sale Domnului GERALD R. FORD
Președintele Statelor Unite ale Americii

CASA ALBA — WASHINGTON

, Ziua independenței Statelor Unite ale Americii îmi oferă plăcutul 
prilej ca, în numele poporului român, al Guvernului Republicii Socia
liste România și al meu personal, să vă adresez felicitări cordiale, pre
cum și cele mai bune urări de prosperitate și progres poporului ame
rican prieten.

îmi reamintesc cu, plăcere de recenta noastră sntîlnire, în cadrul 
căreia am constatat cu satisfacție continua dezvoltare a relațiilor bila
terale politice, economice, tehnico-științifice, culturale și în alte domenii, 
expresie a aplicării consecvente și a atașamentului celor două țări la 
principiile înscrise în Declarația comună semnată la 5 decembrie 1973, 
și în Declarația coțnună cu privire la cooperarea economică, industrială 
și tehnică dintre Republica Socialistă România și S.U.A.

îmi exprim, și cu acest prilej, convingerea că raporturile româno- 
americane vor cunoaște noi evoluții pozitive în toate domeniile și că 
vor contribui în continuare la promovarea cursului spre destindere in
ternațională, la întronarea în relațiile dintre state a principiilor de jus
tiție și echitate, la cooperarea dintre toate țările lumii, închinată păcii și 
securității internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

• UN SUCCES AL 
ȘTIINȚEI CHINEZE. Tele- 
metria de precizie din R.P. Chi
neză a fost recent dotată cu un 
nou tip de aparat, care funcțio
nează cu laser — ne relatează 
corespondentul nostru din 
kin. El a fost proiectat și 
bricat la întreprinderea de in
strumente de măsură din Uhan. 
Comparat cu aparatele similare 
produse în alte țări, telemetrul 
cu laser realizat de oamenii de 
știință chinezi prezintă un șir de 
avantaje suplimentare : calcul 
mai raDid. volum și greutate re
duse, facilitate in mînuire. Pe 
lingă folosirea in măsurătorile 
topografice, mai poate fi utili
zat pentru efectuarea de obser
vații și previziuni seismologice, 
precum și pentru culegerea de 
date asupra mișcărilor scoarței 
terestre.

Pe- 
fa-

Sub semnul apropiatului
bicentenar al independenței

Prezențe românești 
la manifestări economice PE AGENDA

internaționale FEDERAȚIILOR
In prima jumătate a acestui an, 

țara noastră a fost prezentă cu ex
poziții colective la 18 manifestări e- 
conomice internaționale de anver
gură. Dintre aceste participări amin
tim, între altele, prezența întreprin
derilor românești la tîrgurile de la 
Frankfurt pe Main, Tripoli, Cairo, 
Utrecht, Paris, Detroit, Hanovra, To
kio, Casablanca, Budapesta, Poznan, 
Bilbao, Kinshasa. Consemnăm, de 
asemenea, expoziția industrială a 
României organizată la Pekin.

în continuare, produsele românești 
vor fi expuse la încă 17 tîrguri și 
expoziții internaționale găzduite de 
Salonic, Leipzig, Zagreb, Plovdiv, 
Izmir, Damasc, Brno, Viena, Tehe
ran etc. la care țara noastră a de
venit o participantă tradițională, iar 
pentru prima oară în acest an la 
Wellington — Noua Zeelandă. în pe
rioada 22—31 august, cele mai noi și 
marcante realizări ale industriei 
noastre vor fi etalate la Moscova, in 
cadrul expoziției industriale a Româ
niei.

In toamna acestui an, Complexul 
expozițional din Piața Scînteii va 
găzdui expoziția internațională spe
cializată cu profil tehnic „Tehno- 
expo ’75", aflată la prima sa ediție. 
Remarcăm că, pînă în prezent, s-a 
anunțat o largă participare de peste 
hotare.

(Agerpres)

® „REGATA SNAGOV" la 
caiac-canoe. Devenită de mutt 
tradițională pe plan internațional, 
competiția de Ia Snagov, organizată 
in fiecare an de federația noastră de 
specialitate, va reuni și de această 
dată —‘ de azi pină duminică — echi
pe din elita mondială a caiacului și 
Canoei. întrecerile se anunță intere
sante, majoritatea competitorilor 
(fruntași ai padelei și pagaei din 
U.R.S.S., R.D.G., Bulgaria, Cuba,
Mexic, Spania, Ungaria, Cehoslova
cia, Japonia și, firește, România) do
rind să-și testeze valoarea și forma 
— implicit șansele ! — înaintea apro
piatelor campionate mondiale din 
Iugoslavia. Valoarea recunoscută și 
comportarea excelentă avută zilele 
trecute la regatele de la Tampere și 
Hanovra ne fac să cj-edem că și la 
„Regata Snagov" sportivii români se 
vor număra printre protagoniștii în
trecerilor.

A apărut nr. 100 
al revistei

MAGAZIN ISTORIC

© „TROFEUL T0MIS" la 
volei feminin. La c°nstanta va 
avea loc săptămina viitoare o nouă 
ediție a turneului internațional de 
volei feminin dotat cu „Trofeul To
mis". Competiția (cu 
care zi) — o utilă 
tru campionatele 
toamnă — preocupă,
bit, pe voleibalistele no-astre, care, la 
„europene", vor încerca, după cum se 
știe, să-și asigure calificarea pentru 
turneul 
noastre 
Tomis" 
tele R.
Iugoslaviei, Poloniei, Ungariei, 
cum și o reprezentativă română de 
tineret

meciuri in fie- 
verificare pen- 
europene din 
in mod deose-

LOTO
CIȘTIGURILE TRAGERII SPECIALE 

DIN 24 IUNIE 1975
Extragerea I : categoria a 2-a : 

3,30 variante a 8 126 lei ; a 3-a : 
3,75 a 7 151 lei ; a 4-a : 14,25 a 1 882 
lei ; a 5-a : 40,85 a 656 lei ; a 6-a : 
79,85 a 336 lei.

Report categoria 1 : 757 041 lei.
Extragerea a Il-a : categoria A : 

2 variante 10 la sută a 26 994 lei ; B : 
3,80 a 6 546 lei ; C : 7,10 a 3 503 lei ; 
D : 12,45 a 1 998 lei ; E : 51,60 a 482 
lei ; F : 109,30 a 228 lei ; X : 858,80 a 
100 lei.

Cîștiguri suplimentare : categoria 
G : 1 variantă 10 la sută a 2 500 lei; 
H : 5,85 a 5 000 lei sau la alegere 
excursie 1 loc în U.R.S.S. și R.D.G. ; 
I : 12,10 a 3 000 lei sau la alegere 
excursie 1 loc în R.D.G. ; J : 27 va
riante a 1 000 lei ; K : 26,40 a 500 lei; 
L : 5,70 a 200 lei.

Cîștiguri. speciale : categoria M : 
5 variante 10 Ia sută a 7 000 lei ; N : 
3,70 autoturism Moskvici 408/412 : O : 
3,50 a 6 000 lei sau la alegere ex
cursie 1 loc în U.R.S.S. sau R. S. 
Cehoslovacă și diferența in numerar ; 
P : 11,85 a 3 000 lei Sau la alegere 
excursie 1 loc în R.D.G. : R : 24,05 
a 1 000 lei ; S : 63,95 a 600 lei ; T : 
111,25 a 300 lei ; U : 80,10 a 200 lei ; 
V : 914,95 a 100 lei.

olimpic. în afara echipei 
reprezentative, la „Trofeul 

vor mai participa selecționa- 
D. Germane, Cehoslovaciei, 

pre-

© „TROFEUL CARPAȚI" 
la handbal. La Bucure?li <în Pa- 
latul sporturilor și culturii), Ploiești 
(sala Victoria) și Pitești (sala spor
turilor) vor avea loc, în ultima săp- 
tămină a acestei luni, edițiile femi- 

- nină și masculină ale „Trofeului 
Carpați" la handbal. întrecerea echi
pelor masculine reunește formații de 
primă valoare ale handbalului mon
dial, între care România, Iugoslavia, 
R. D. Germană (actuale medaliate 
la campionatele lumii 
Olimpice), precum și 
le reprezentative ale 
tice și Cehoslovaciei.
bile, de asemenea,
minin : selecționatele R. D. Germane, 
României, Cehoslovaciei, Uniunii So
vietice, Ungariei. în prealabil, echi
pele noastre vor susține — la Plo
iești (13 iulie) și Bacău (15 iulie) — 
duble întilniri amicale : Ia masculin 
cu Ungaria, iar la feminin cu Bul
garia.

sau la Jocurile 
experimentate- 
Uniunii Sovie- 
Prezențe nota

ta turneul fe-

• AVIAȚIA Șl PRO
TECȚIA MEDIULUI, t" 
vara anului trecut a luat ființă 
in Polonia întreprinderea de 
servicii aie aviației utilitare. 
Folosind diferite tehnici noi de 
fotografiere, specialiștii de 
avioanele cu care este < 
tă întreprinderea culeg 
cu ajutorul cărora se 
tulesc documentații privind mo
dificările în domeniul florei. 
Fotografiile luate din văzduh 
permit descoperirea din timp și 
a unor focare de incendiu în 
regiunile forestiere, a unor surse 
de poluare a apelor curgătoare 
ș.a. In prezent întreprinderea 
realizează documentații în 
ngle industriale Belchotow 
bin și Katowice. Serviciile 
trenrinderii sînt folosite și 
unitățile de geodezie și carto
grafie, pentru rea'Tua’izareă 
hărților unor zone. precizarea 
d:mensiunilor unor zăcăminte 
Ș.a.

■ pe 
dota- 
date 

alcă-

boiului de independen
ță. în numeroase orașe 
ale țării sînt organiza
te festivaluri artistice, 
s-au deschis expoziții 
înfățișind momente 
remarcabile ale dez
voltării științei, cultu
rii și tehnologiei celor 
cincizeci de state a- 
mericane. sînt ridicate 
monumente dedicate 
făuritorilor S.U.A. etc.

Fundația „Ambasa
dorii prieteniei", bine 
cunoscută și în tara 
noastră, va organiza, 
după cum s-a anunțat, 
în toamna anului 1976, 
o „Săptămînă a prie
teniei mondiale", in 
cadrul căreia tineri de 
pe întreg globul ur
mează să discute căile 
și principiile dezvoltă
rii unor relații de co-, 
laborare pașnică între 
națiîmile lumii. Prin
tre aceștia sc 
măra și tineri 
care vor duce 
lui american 
de prietenie al 
lui nostru. Opinia pu
blică americană a re
ținut cu deosebit in
teres, în 
declarația 
le trecute 
tele Nicolae Ceaușescu 
cu ocazia primirii la 
București a unui 
de „ambasadori 
prieteniei" : „Am 
ca. întîlnirea j^arp este 
legaț^, .de acest bicen-

Cu 199 de ani in 
urmă, la 4 iulie 1776, 
reprezentanții colonii
lor britanice de pe li
toralul vestic al A- 
tlanticului, întruniți în 
cadrul Congresului de 
la Philadelphia, adop
tau „Declarația de in
dependență" a celor 
treisprezece State U- 
nite ale Americii. a- 
nunțînd. totodată,’ ru
perea oricăror legături 
de supunere și de- 
pendeniă fată de co
roana britanică.

Poporul 
sărbătorește 
an Ziua 
în cadrul 
nifestări 
marcarea 
rului S.U.A., care vor 
atinge 
minant 
toamna anului 
Pe tot cuprinsul țării 
se organizează mii de 
acțiuni în cele mai 
diverse domenii de 
activitate. începînd cu 
reconstituirea vieții 
din epoca eroică a pio
nieratului 
nînd cu 
de muzee 
expedițiilor

„Moșteniri 
„Festivalul 
și „Orizont 
principalele 
acestor 
în curs de restaurare 

!?Wfe^,Worice' 
:4\^^^îăi ”'’;T'm&ortante tehar Sa constituie' -luri 

bătărn din timpul răz- simbol al eforturilor

american 
in acest 

sa națională 
marilor ma

legate de 
bicentena-

pdf.Ctu; cui- 
în vara și 

viitor.

și termi- 
deschiderea 
consacrate 

spațiale, 
istorice", 

Americii" 
1976“ sjnt 
teme 

acțiuni.
ale 

Sint

vor nu- 
românl, 
poporu- 
mesajul 
poporu-

acest sens, 
făcută zile- 

de președin-

grup 
ai 

dori

tinerei generații de 
pretutindeni pentru o 
lume a bunăstării și 
fericirii, fără nici un 
lei de discriminare, in 
care fiecare om să se 
simtă cu adevărat li
ber și stăpîn pe desti
nele sale".

După cum se știe, 
raporturile intre Ro
mânia si S.U.A. se 
dezvoltă în mod pozi
tiv, un important mo
ment în această evo
luție constituindu-1 re
centa vizită a pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu la Washing
ton. convorbirile rod
nice cu președi ntele 
G. Fard. Rezultatele 
constructive ale dialo
gului dintre cei doi 
președinți — continua
re firească a contacte
lor- româno-americane 
la cel mai înalt nivel, 
de-a lungul ultimilor 
ani — constituie o ex
presie a voinței celor 
două țări de a conferi 
noi valențe relațiilor 
lor bilaterale pe mul
tiple planuri — curs 
care, răspuhzînd inte
reselor reciproce, co
respunde. în același 
timp, cerințelor gene
rale ale dezvoltării co
laborării între toate 
statele, fără deosebire 
de orinduire socială, 
ale cauzei înțelegerii 
și păcii în lume.

Washington

• ORAȘUL „FIESTEI". 
Pamplona, localitate din nordul 
Spaniei, devenită cunoscută în 
lumea întreagă după publica
rea in 1927 a romanului „Și soa
rele răsare" de Hemingway (a- 
părut și in românește sub titlul 
„Fiesta”), s-a afirmat de atunci 
ca un important centru turistic. 
Mindrindu-se cu locurile pe 
unde a poposit marele scriitor 
american, căruia în semn de 
prețuire i s-a ridicat o statuie, 
Pamplona prilejuiește, în fiecare 
an, sutelor de vizitatori partici
parea la tradiționala „fiestă", 
descrisă cu lux de amănunte în 
roman. Debutind la 6 iulie, ma
nifestarea atinge punctul cul
minant prin celebrele curse ale 
taurilor pe străzile orașului, 
pentru care sînt special antre
nați tineri iuți de 
a-i atrage ■ spre 
luptă.

• MAȘINA 
BRĂȚARĂ. °

EMISIUNI SPORTIVE PE MICUL ECRAN

picior pentru 
arenele

DE SCRIS
jnașină de

ȘwȚ ’ scifiis -nUnUKtu!®’>tîfSStinată surdo-
mâților ’a'fost 1 realizată de o 
firmă japoneză. Ea p'oate^fi 
purtată în locul ceasului de'A 
mină și se pare că este mai co
modă și mai eficace pentru co
municarea dintre surdo-muți 
decît comunicarea prin semne. 
Mașina imprimă textul pe o 
bandă îngustă cu o viteză de 150 
de semne pe minut.

SÎMBĂTĂ, 5 IULIE. Ora 15,30 — 
Teu.<s pe glob: prezentarea' ec.-h.oei 
feminine a României, care va in
timi saptămîna viitoare, la Bucu
rești, echipele Olandei și Australiei ; 
secvențe din întîlnirile Tony Roche — 
Arthur Ashe și Roscoe Tanner — 
Jimmy Connors (la Nottingham), Ar
thur Ashe — Roscoe Tanner (la Bec
kenham) și din actualul turneu de 
la Wimbledon. Ora 16 — „Premiul 
învingătorilor" — probă de sărituri 
din cadrul concursului internațional 
de călărie de la Olsztyn (Polonia).

DUMINICA 6 IULIE. Ora 16,30 —
Tenis pe glob : Secvențe din întîlni- 
Tile Arthur Ashe — Bjorn Borg (la

Dallas), Manuel Orantes — Roger 
Taylor (la Barcelona), Ilie Năstase — 
Patrick “ .. -
Chris Evert 
și Bjorn Borg — Guillermo 
(la Roland Garros), Francois 
fret — Corrado Barazzutti (la 
și din actualul turneu de la 
bledon. Ora 17 — Derbiul de 
de la Epsom și marele premiu de 
steeple-chase de la Auteuil. Ora 
17,15 — Automobilism — cursa de 
.24 ore de la Le Mans. Ora 20 — 
Finala
Rapid
Craiova. (Transmisiune directă de la 
stadionul „23 August").ÎN CÎTEVA

• Arthur Ashe, cunoscutul tenis- 
man american de cuibare, va dispu
ta pentru prima oară în cariera sa 
finala turneului de la Wimbledon, 
în prima semifinală, care a durat 
circa 3 ore, Ashe l-a învins cu 5—7, 
6—4, 7—5, 8—9, 6—4 pe 
Tony Roche.

Arthur Ashe va juca 
finală cu compatriotul
Connors, care l-a eliminat cu 6—4, 
6—1, 6—4 pe Roscoe Tanner.

australianul

sîmbătă în 
său Jimmy

• Etapa a 7-a a Turului ciclist 
al Franței, disputată pe traseul St. 
Gilles — Angouleme (235,500 km), a 
revenit la sprint rutierului italian 
Francesco Moser in 6h 25T6”. în a- 
celași timp cu învingătorul au so
sit belgienii Rik Van Linden, Walter 
Godefroot și Eddy Merckx. In cla
samentul general conduce Merckx, 
urmat la 31” de Moser.

a început în Capitală fi
republican de

Proisy (la Bournemouth), 
Martina Navratilova 

Villas 
Jau- 

Paris) 
Wim- 
galop

„Cupei României" la fotbal :
București — Universitatea

• „PARFUM SPAȚIAL".
Ultima realizare pe tărîmul par- 
fumurilor a. fost prezentată re
cent la Paris. Numele noului 
produs este „Epas“, prescurtare 
pentru „Proiect experimental 
Apollo-Soiuz". După cum arată 
și numele, el a fost realizat in 
vederea primului zbor 
comun sovieto-american, 
va avea lor la mijlocul 
„Epas“ însuși este rodul 
colaborări in domeniul

, triei de parfumuri : esența 
fost produsă în U.R.S.S., f 
prelucrată apoi în S.U.A. Spe
cialiștii apreciază că lansarea 
primului „parfum spațial" 'a con
stituit un succes.

cosmic 
care 

lunii, 
unei 

indus- 
'.J a 

fiind

XRÎNDURI
• La Milano s-a desfășurat un 

mare concurs internațional de atle
tism. In proba de 1 500 m, ciștigată 
de cunoscutul fondist american Marty 
Liquory, cu 3’41”8 10, atletul român 
Petre Lupan s-a clasat pe locul doi 
(cu <J’42”3/10), fiind urmat de italia
nul Vitorio Fontanella (3’43”3/10). 
Cursa de 800 m a fost ciștigată de 
Mark Wienzenried (S.U.A.) (l’48”3/10j, 
secundat de sportivul român Nicolae 
Oaescu (l’48”4/10). Cursa de 400 m 
garduri a revenit americanului Jim 
Bolding (48”4/10), urmat de record
manul mondial John Akii-Bua (U- 
ganda) și Ralph Mann (S.U.A.), 
ambii cronometrați in 49”l/10. în 
proba feminină de 1 500 m, finlande
za Nina Holmen a stabilit cea mai 
bună performanță 
nului : 4'08”9T0.

mondială a sezo-

• Ieri 
nala campionatului 
pentatlon modern. După prima pro
bă — călăria — conduc în clasament 
Constantin Călina și Dumitru Spirlea 
cu cite 1 100 puncte. Pe echipe, in 
frunte se află Universitatea Timi
șoara cu 3 268 puncte. Astăzi se des
fășoară proba de scrimă.

• între 8 și 
(R.D. Germană), 
turneul internațional de box 
Prietenia" pentru echipe de tineret. 
Țara noastră va fi reprezentată de 
următorii pugiliști (în ordinea cate
goriilor) : D. Cipere, I. Lungu, 
I. Vass, Tr. Georgea, Ilie Dragomir, 
C. Hajnal, A. Podgoreanu, N. Vișan, 
V. Silaghi, T. Pirjol, P. Ungureanu 
(Fr. Luxemburger). Antrenorul prin
cipal al echipei este Gh. Iliuță.

13 iulie, la Halle 
se va desfășura 

„Cupa

• Primele campionate mondiale și 
europene de haltere rezervate junio
rilor se vor desfășura, începînd de 
sîmbătă și pînă la 12 iulie, în orașul 
Marsilia. Campionatele reunesc peste 
200 de tineri halterofili reprezentînd 
27 de țări. La această competiție, țara 
noastră va fi reprezentată de trei 
halterofili : Chiru, Buta și Paloș.

probei de dublu 
turneului de tenis 
s-au încheiat cu 

Geru-

• AUTOMOBILUL E- 
LECTRIC - ÎN PRODUC
ȚIA DE SERIE. Unii specia
liști susțin că șfîrșitul acestui 
secol 
rii 
lelor
S.U.A. se prevede ca în 
1990 acestea să reprezinte 
proape 80 la sută din totalul ma
șinilor particulare. Probele efec
tuate în trei mari orașe — Los 
Angeles, Philadelphia, Saint 
Louis — precum și studiile în
tocmite au evidenviat perspecti
vele promițătoare ale automobi
lului electric, ca expresie a ten
dinței spre renunțarea trep.ată 
la costisitorul carburant petro
lier. Se prevede ca, pentru evi
tarea supraconsumuiui de elec
tricitate in perioadele .de vîrf 
ale zilei, reîncărcarea să se efec
tueze in timpul nopții. De pe 
acum, mai multe companii au 
trecut la producția de serie a 
automobilelor electrice cu accent 
pe imbunătățirea performanțe
lor : mărirea razei de acțiune 
— în prezent de circa 80—90 km, 
perfecționarea sistemului de ba
terii ș.a.

va fi martorul 
categorice a

electrice. Cel puțin in 
anul 

a-

impune- 
automobi-

® Semifinalele 
bărbați din cadrul 
de la Wimbledon 
următoarele rezultate : Vitas
laitis, Sandy Mayer (S.U.A.) — Juer- 
gen Pohmann, Juergen Fassbender 
(R.F. Germania) 8—9, 3—6, 6—3, 6—3, 
6—3 ; Allan Stone (Australia), Colin 
Dowdeswell (Rhodesia)—Nikola Pilici 
(Iugoslavia) Dick Crealy (Australia) 
9—8, 3—6, 4—6, 9—8, 6—3.

• în cel de-al doilea joc din ca
drul turneului pe care-1 întreprinde 
în' R.P. Chineză, reprezentativa de 
fotbal (amatori) a R.F. Germania a 
evoluat la Șanhai în compania unei 
selecționate locale. Fotbaliștii vest- 
germani au terminat învingători cu 
scorul de 5—0 (4—0), Partida a fost 
urmărită de peste 50 000 de specta
tori. în primul joc, disputat la Can
ton, echipa vest-germană pierduse 
cu scorul de 0—1 în fața selecționa
tei provinciei Kwantung.

• Cu prilejul unui concurs atletic 
desfășurat in localitatea vest-germa- 
nă Rhede, recordmanul mondial Karl 
Hans Riehm (R. F. Germania) a cîști- 
gat proba de aruncare a ciocanului 
cu performanța de 78,18 m (cu numai 
32 cm sub recordul mondial, care-i 
aparține).

• UN PELE FEMININ.
Beverly Ranger, in vîrstă de 22 
de ani, originară din Kingston- 
Town (Jamaica), a devenit 
proaspăta vedetă a echipei fe
minine de fotbal vest-germane 
„Bonner SC". Asemuită cu ves
titul 
care 
cizia 
și-a

Pele pentru măiestria cu 
„dirijează" balonul și pre- 
șuturilor la poartă, Beverly 
făcut din această ocupație 

un mijloc de a-și ajuta familia, 
extrem de numeroasă : 6 frați 
și 4 surori. în legătură cu noua 
achiziție fotbalistică, presa vest- 
germană precizează că în R.F.G. 
fotbalul este practicat de 162 000 
de femei.

• PENTRU PROTECȚIA 
BALENELOR. - Guvernul 
Noii Zeelande a hotărît interzi
cerea completă a importului 
cărnii de balenă și al produse
lor derivate. Decizia a fost luată 
în contextul reducerii îngrijoră
toare. in ultima vreme, a numă
rului balenelor din întreaga 
lume.
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CIUDAD DE MEXICO, MOSCOVA în favoarea unor măsuri ULAN BATOR

Aprobarea profecîului de rezoluție, prezentat de România, 
intitulat „Integrarea femeii în procesele de dezvoltare 
politică, economică și socială în condiții de egalitate 

cu bărbatul"

și U.R.S.S.
reale de dezarmare

CIUDAD DE MEXICO 3. — Corespondentul Agerpres transmite : 
Miercuri s-au încheiat lucrările Conferinței mondiale a Anului in
ternațional al femeii, care s-au desfășurat în capitala Mexicului. In ul
timele ședințe plenare, conferința a aprobat informarea prezentată de 
România in calitatea ei de raportor general, un număr de 28 de re
zoluții, „Declarația de la Ciudad de Mexico", prezentată de „grupul 
celor ■ 77", și „Planul mondial de acțiune". Conferința a aprobat, cu 
o majoritate impresionantă de voturi, proiectul de rezoluție prezentat 
de delegația României, intitulat „Integrarea femeii în procesele de 
dezvoltare politică, economică și socială în condiții de egalitate cu 
bărbatul". Numeroase alte țări s-au alăturat proiectului de rezoluție 
român, considerat unanim drept unul dintre cele 
documente aprobate de conferință.

MOSCOVA 3 — (Agerpres). — La 
3 iulie, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, aflat la Moscova, 
în drum spre R. P. Mongolă, unde 
urmează să facă o vizită oficială la 
invitația guvernului acestei țări, s-a 
întîlnit cu A. A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească în probleme de 
interes reciproc, la care au pârtiei^ 
pat Gheorghe Badrus, ambasadorul 
României în Uniunea Sovietică, și 
N. N. Rodionov, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S.

în onoarea oaspetelui român, A. A. 
Gromîko a oferit un dineu, care s-a

desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească.

★
La plecarea din București a mi

nistrului român, pe aeroportul Oto- 
peni erau prezenți Vasile Gliga și 
Constantin Oancea, adjuncți ai mi
nistrului, funcționari superiori din 
M.A.E.

Au fost de față Giambyn 
Niamaa, ambasadorul R. P. Mon
gole, și V. I. Drozdenko, ambasado
rul Uniunii Sovietice la București.

Primul ministru al Turciei
mai cuprinzătoare

Intervenția reprezentantului român 
în Comitetul pentru dezarmare de la Geneva

Prezentînd documentul, repre
zentanta țării noastre în Comisia a 
cioua, tovarășa Maria Bobu, a sub
liniat, între altele, faptul că parti
ciparea femeii, în condiții de egali
tate cu bărbatul, în toate sferele de 
activitate, constituie o parte indivi
zibilă a dezvoltării politice, econo
mice și sociale a fiecărei țări și că 
această realitate trebuie să-și gă
sească reflectarea într-un document 
internațional de amplă rezonanță. 
Rezoluția afirmă că noile relații in
ternaționale, bazate pe deplina ega
litate între state, respectul indepen
denței și suveranității, neintervenția 
în treburile interne și dreptul po
poarelor de a se dezvolta liber, în 
conformitate cu voința și aspirațiile 
proprii, creează condiții favorabile 
pentru ca femeia să-și aducă con
tribuția la cooperarea internațională, 
la cauza păcii și securității în 
lume.

Necesitatea ca fiecare țară să 
poată decide în mod suveran asupra 
resurselor sale naturale, de a fi 
liberă să-și aleagă sistemul econo
mic și social, de a participa — în 
condiții de egalitate — la soluționa
rea problemelor economice mon
diale și, înainte de orice, necesita
tea instaurării unei noi ordini eco
nomica 
este 
ția prezentată 
Proiectul subliniază 
principalele sarcini 
și ale organizațiilor 
în eforturile lor de 
nut participării mondiale a femeii 
in sferele social-economice constă în 
eliminarea inegalităților economice, 
discriminării și exploatării, a războa
ielor, care contravin scopurilor și 
principiilor Cariei Națiunilor Unite".

Rezoluția invită toate statele să-și 
intensifice eforturile de cooperare 
pentru instituirea unor noi relații in
ternaționale și pentru abolirea rapidă 
a subdezvoltării și a inegalităților, 
in așa fel îneît femeia să poată par
ticipa la eforturile vizînd edificarea 
unei lumi mai bune și mal drepte, 
în rezoluție se adresează un apel tu
turor ' Statelor de a acționa pentru 
realizarea dezarmării generale, în 
primul rînd a Celei nucleare, pe ca
lea aplicării de măsuri concrete și 
tficace.

Totodată, rezoluția recomandă sta- 
n- să adopte legi sau să le re- 
nască pe cele existente, cu scopul 

de a garanta deplina egalitate în 
drepturj a femeii;'"iă elinfliife"‘țoale 
dispozițiile juridice care, într-un fel 
sau alful/ conțin discriminări la 
â“T£sa femeii și limitează participa
rea sa Ia procesele de dezvoltare po
litică, economică, socială și culturală.

Conferința a aprobat, de asemenea, 
declarația „Grupului celor 77“ — cu
noscută sub numele de „Declarația

și politice internaționale 
amplu reflectată in rezolu- 

de țara noastră, 
că „una din 
ale statelor 
internaționale 
a da conți-

I

Mexico". Afirmînd 
femeii reprezintă

de Ia Ciudad de 
că problematica 
problematica societăților în ansamblul 
lor și că schimbările în actuala si
tuație economică, politică și socială 
a femeii trebuie să fie parte inte
grantă a eforturilor vizînd realizarea 
unor schimbări structurale, declara
ția subliniază necesitatea dezvoltării 
și întăririi cooperării internaționale, 
în baza principiilor Cartei O.N.U., în 
scopul de a găsi soluții problemelor 
mondiale și „de a construi o comu
nitate internațională bazată pe echi
tate și justiție". Declarația se pro
nunță, ■ totodată, pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru instituirea u- 
nei noi ordini economice internațio
nale.

Ultimul document aprobat de Con
ferința mondială a Anului interna
țional al femeii este „Planul mondial 
de acțiune", cuprinzînd problemele 
fundamentale de a căror rezolvare 
depinde soluționarea dezideratelor 
majore ale maselor de femei.

Printre rezoluțiile aprobate, de ase
menea, de conferință se numără și 
acelea referitoare la situația femeii 
chiliene, la necesitatea obținerii unei 
jurisdicții depline de către Panama 
asupra canalului și zonei sale adia
cente, a acordării de asistentă R.D. 
Vietnam în eforturile de vindecare a 
rănilor războiului și de reconstrucție 
a tării, la necesitatea de a asigura 
protecție femeii muncitoare, mamei 
și copilului.

Delegația României, condusă de to
varășa Lina Ciobanu. membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinta Consiliului națio
nal al femeilor, a depus o intensă ac
tivitate în comisiile care au analizat 
documentele adoptate de conferință, 
în vederea îmbunătățirii lor substan
țiale. „Planul mondial de acțiune" 
consemnează propunerea României 
privind elaborarea unei Carte a 
drepturilor femeii — document care 
să completeze pe cele existente ale 
O.N.U.

Președintele Consiliului 
Prezidențial al R.D.P. 

a Yemenului a primit 
pe ambasadorul României

ADEN 3 (Agerpres). — Președin
tele Consiliului Prezidențial al Re
publicii Democratice Populare a Ye
menului, Salem Robaya Aii, a primit 
pe ambasadorul Republicii Socialiste 
România la 
beanu.

Cu acest 
președintelui 
România, Nicolae Ceaușescu, au fost 
transmise președintelui Salem Ro
baya Aii, cordiale și prietenești salu
tări, împreună cu cele mai bune 
urări de pace și progres poporului 
din R.D.P. a Yemenului.

La rîndul său, președintele Salem 
Robaya Aii a adresat președintelui 
Nicolae Ceaușescu 
urări de sănătate și 
nală, de prosperitate 
poporului român în 
cialismului.

în cadrul întrevederii au fost a- 
bordate posibilitățile de dezvoltare și 
întărire a relațiilor bilaterale, în spi
ritul respectului și egalității depline, 
al avantajului reciproc.

Aden, Constantin Bă-
prilej, din partea 
Republicii Socialiste

cele mai bune 
fericire perso- 
și noi succese 

construcția so-

ORIENTUL APROPIAT

o

CONVORBIRI IORDANIA- 
NO SIRIENE
SPRE NORMALIZAREA SI
TUAȚIEI DIN BEIRUT

a primit delegația 
parlamentară română

ANKARA 3 — Corespondentul 
gerpres transmite : Delegația parla
mentară română, condusă de Corneliu 
Mănescu, președintele Comisiei pen
tru politică externă și cooperarea 
economică internațională a Marii A- 
dunări Naționale, care se află în
tr-o vizită în Turcia, a fost primită 
de primul ministru, Suleyman Demi- 
rel. în cadrul convorbirii cordiale ce 
a avut loc cu acest prilej, premierul 
turc a rugat să se transmită mesajul 
său de prietenie, urări de sănătate 
și fericire, de noi succese președinte
lui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. El a exprimat, de 
asemenea, dorința guvernului turc de 
a dezvolta în continuare relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Turcia 
și România.

Corneliu Mănescu a fost primit și 
a avut o convorbire cordială și cu 
Biilent Ecevit, președintele Partidu
lui Republican al Poporului, care a 
transmis, de asemenea, un mesaj 
prietenesc președintelui Nicolae 
Ceaușescu, exprimînd dorința de a se 
extinde și intensifica pe mai depar
te relațiile româno-turce. A fost pre
zent ambasadorul țării noastre la An
kara, George Marin.

Miercuri, parlamentarii români au 
fost primiți de Ihsan Sabri Caglayan- 
gil, ministrul de externe al Turciei, 
și s-au întîlnit cu membri ai comi
siilor de politică externă ale Sena
tului și Medjlisului Turciei, cu care 
au discutat aspecte ale dezvoltării 
raporturilor dintre parlamentele Ro
mâniei și Turciei, în interesul popoa
relor celor două țări, al prieteniei, 
înțelegerii și colaborării în Balcani 
și în lume.

A-

GENEVA 3 — Corespondentul nos
tru transmite : La Geneva continuă 
lucrările sesiunii de vară a Confe
rinței Comitetului de dezarmare. în 
acest cadru, delegația României des
fășoară o activitate susținută pentru 
promovarea poziției țării noastre în 
problemele dezarmării, în baza Pro
gramului stabilit la cel de-al XI-lea 
Congres al partidului.

în cercurile conferinței se mani
festă tot mai mult un sentiment de 
insatisfacție în legătură cu impasul 
în care continuă să se afle negocie
rile din domeniul dezarmării, lucru 
demonstrat și de lipsa de vorbitori 
la ultimele două ședințe plenare.

Luînd cuvîntul în ședința de joi, 
șeful delegației României, ambasa
dorul Constantin Ene, a făcut o ana
liză a situației actuale a negocierilor 
din comitet, cu referire specială Ia 
rezultatele recentei conferințe pentru 
examinarea modului de aplicare a 
Tratatului de neproliferare. La a- 
ceastă conferință, a declarat vorbi
torul, statele mici și mijlocii au nu
trit speranța că vor fi adoptate mă
suri eficace pentru întărirea Trata
tului de neproliferare ca instrument 
de menținere a păcii și securității 
internaționale. Fără a diminua im
portanța lucrărilor conferinței, 
au pus în evidență situația 
existentă în cadrul tratatului,
buie spus că această reuniune nu s-a 
putut încheia cu rezultate practice 
care să răspundă interesului popoa
relor lumii.

Analizînd 
ambasadorul 
grijorarea în 
acestora asupra negocierilor din co
mitet. „îngrijorarea delegației ro
mâne este cu atîț mai mare, cu cît 
la Conferința de examinare a Tra
tatului de neproliferare a fost evi
dentă atitudinea ambiguă a țărilor 
posesoare de arme nucleare, părți Ia 
tratat, în ce privește îndeplinirea 
obligației asumate de a continua cu 
bună credință negocieri pentru adop
tarea unor măsuri reale de dezar
mare nucleară. Intensificarea cursei 
înarmărilor, stocarea de noi arme 
distructive, sporirea cheltuielilor 
militare creează grave pericole pen
tru securitatea tuturor popoarelor. 
Irosirea permanentă pentru înar
mare a unor enorme resurse, îndeo
sebi pentru înarmarea nucleară, ex
plică în mare parte dificultățile din 
sfera economiei mondiale". Cursa 
înarmărilor este incompatibilă cu

imperativele noii ordini economice 
și politice internaționale.

Referindu-se la situația existentă 
în Europa, vorbitorul a arătat că nu 
se poate trece cu vederea faptul că 
în această parte a lumii sînt concen
trate enorme cantități de arme, în
deosebi nucleare ; forțe și baze mi
litare continuă să fie amplasate pe 
teritoriile altor state. Divizarea con
tinentului in blocuri politico-militare 
opuse menține o stare generală de 
insecuritate.

Abordînd, în continuare, situația 
existentă în cadrul comitetului, vor
bitorul a exprimat convingerea fer
mă a țării noastre că astăzi, mai 
mult ca oricînd, sînt necesare ac
țiuni hotârîte care să permită aces-

Convorbiri 
mongolo-poloneze

ULAN BATOR 3 (Agerpres). - 
Joi au avut loc convorbiri între Jum- 
jaaghiin Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al P.P.R.M., președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole, și Henryk Jablonski, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone. Cu acest prilej 
a avut loc un schimb de informări 
privind construcția socialistă în cele 
două țări. Au fost discutate, de ase
menea, probleme internaționale ac
tuale.

TUNIS

Plenara C. C. al P. C
din Cehoslovacia

Convocarea
celui de-al XV-lea Congres 

al partidului

Plenara C.C. al P.M.S.U.
BUDAPESTA 3 (Agerpres). — La 

Budapesta au luat sfîrșit lucrările 
plenarei C.C. al P.M.S.U. Plenara a 
dezbătut probleme care rezultă din 
experiența alegerilor în Adunarea 
de Stat, precum și chestiuni legate 
de modul de îndeplinire a hotăririi 
plenarei din 5 decembrie 1974 a C.C. 
al P.M.S.U., referitoare la îndeplini
rea planului economic anual.

Istvan Huszar și Losonczi Pal au 
fost aleși membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U.

I

care 
reală 

tre-

rezultatele conferinței, 
român a exprimat în- 
legătură cu efectele

Abdel 
și mi- 
Siriei,

să-și îndepli- 
revin, 
reale

prin 
de de-

arătat el,. se 
cadrul

tui organ de negocieri 
nească obligațiile ce-i 
adoptarea unor măsuri 
zarmare.

în etapa actuală, a
impun eforturi susținute, în 
unui program concret, pentru înce
tarea cursei înarmărilor, reducerea 
și încetarea producției de arme nu
cleare și trecerea la distrugerea 
stocurilor existente. Numai în acest 
fel se va putea elimina pericolul pro
liferării armelor nucleare și al unui 
război termonuclear.

în prezent, a arătat el, se impune 
o evaluare realistă a situației exis
tente în domeniul dezarmării, pre
cum și a instrumentelor de negociere, 
în acest sens, viitoarea sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U., care este 
chemată să adopte măsuri în proble
me de importanță cardinală, va tre
bui să acorde o atenție deosebită de
zarmării. Elementul central trebuie 
să-l constituie examinarea a însuși 
conceptului și principiului negocieri
lor multilaterale. Este evident că 1- 
neficacitatea de pînă acum a orga
nismelor multilaterale se explică, în 
mare măsură, prin refuzul de stabi
lire a unui autentic dialog, prin re
fuzul de a lua în considerație punc
tele de vedere ale tuturor statelor.

O cotitură radicală trebuie reali
zată în întreaga activitate a comite
tului. o schimbare de atitudine fată 
de rolul acestui 
mul de negocieri 
ne imperativă.

Conferința partidelor politice 
și mișcărilor de eliberare 

națională din Africa
TUNIS 3 (Agerpres). — La Tunis 

continuă lucrările conferinței parti
delor politice și mișcărilor de elibe
rare națională din Africa cu tema 
,'Dezvoltarea planificată și căile afri
cane spre socialism". Au luat cuvin- 
tul numeroși delegați care au rele-'* 
vat experiența țârilor și partidelor 
lor în aplicarea unor planuri de dez
voltare. Numeroși vorbitori au Scos 
în evidentă dorința popoarelor lor 
de independență, unitate, cooperare, 
de folosire a tuturor factorilor care 
contribuie la colaborarea țărilor afri
cane. S-a insistat, totodată, asupra 
contribuției factorului uman la în
făptuirea planurilor de dezvoltare a 
statelor africanei ca și necesitatea 
de a dispune liber de bogățiile natu
rale naționale.

organism în siste- 
de dezarmare devi-

Sesiunea Adunării
Populare a R.P. Bulgaria

SOFIA 3 (Agerpres). — La Sofia 
au luat sfîrșit lucrările sesiunii A- 
dunării Populare. Au fost adoptate 
legea privind modificări și comple
tări la vechea lege a pensiilor și o 
lege privind combaterea faptelor 
antisociale ale copiilor și minorilor. 
Adunarea a ascultat, de asemenea, 
rapoarte privind modul cum se în
făptuiește reforma învățămîntului în 
Bulgaria.
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PRAGA 3 (Agerpres). — La Praga 
a avut loc plenara C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, care a discutat proble
me referitoare la analiza îndeplinirii 
hotărîrilor plenarei din noiembrie 
1974, directivele privind elaborarea 
proiectului celui de-al VI-lea plan 
cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale, planul de stat pe anul 
1976, precum și alte probleme.

C.C. al P.C. din Cehoslovacia a 
adoptat în unanimitate hotărîrea 
privind convocarea celui de-al XV-lea 
Congres al partidului, la 12 aprilie 
1976.

Plenara a ales pe V. Hula membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.C., iar pe 
J. Baryl, membru supleant al Pre
zidiului C.C. al P.C.C.

în cadrul lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

AMMAN 3 (Agerpres). — 
Halim Khaddam, vicepremier 
nistrul afacerilor externe al 
și-a incheiat vizita la Amman, unde 
a avut convorbiri, cu regele Hussein 
al Iordaniei, cu premierul Zeid El- 
Rifai și cu alte oficialități. Vicepre- 
mierul Abdel Halim Khaddam a 
transmis regelui Hussein al Iorda
niei un mesaj din partea președinte
lui Siriei, Hafez El-Assad. în cadrul 
convorbirilor a fost analizată evolu
ția evenimentelor din Orientul Apro
piat.

într-o declarație făcută presei la 
sosirea la Amman, vicepremierul și 
ministrul afacerilor externe sirian a 
relevat că va analiza cu regele hașe- 
mit rezultatele recentelor convorbiri 
pe care le-a avut la Washington cu 
președintele Ford și cu secretarul 
Departamentului de Stat, Henry 
Kissinger.

BEIRUT 3 (Agerpres). — în ulti
mele două zile, situația din capitala 
Libanului a început să revină treptat 
la normal. Comandamentul poliției a 
mai semnalat cîteva încălcări spora
dice ale acordului de încetare a fo
cului, dar, în general, acesta este 
respectat și joi dimineața majoritatea 
magazinelor își reluaseră programul 
normal, iar circulația pe străzi rein- 
trase în ritm obișnuit.

Pe de altă parte, guvernul Rashid 
Karame a ținut, joi, prima sa re
uniune de lucru consacrată examină
rii modului în care decurge restabi
lirea ordinii și securității în tară.

agențiile de presă transmit:
Ambasadorul României 

la Londra, Pretor Popa> 3 £ost 
primit de Jeremy Thorpe, liderul 
Partidului Liberal din Marea Brita- 
fti£‘Au fost discutate probleme de 
interes comun și s-a făcut o trecere 
în revistă a diverselor aspecte ale 
relațiilor româno-britanice. subliniin- 
du-se importanta extinderii și adîn- 
cirii lor. La întîlnire au fost prezenți 
reprezentanți ai conducerii Partidu
lui Liberal — membri ai Camerei 
Comunelor și ai Camerei Lorzilor.

Primire la Lisabona. Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socialis
te, a fost primit de comandantul Ra
miro Correia, membru al Consiliului 
Revoluției, de comandantul Correia 
Jesuino, ministrul comunicațiilor so
ciale, și a avut convorbiri cu Jorge 
Campinos, secretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe. A partici
pat, de asemenea, ambasadorul 
României la Lisabona, Marin Ilie'scu. 
Au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea raporturilor bilaterale în 
domeniile culturii, artei și educației.

Convorbiri iugoslavo 
norvegiene. La 
loc convorbiri între ____
secretarul' Comitetului ExpCuțiv al 
Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, și Rciulf Steen, 
președintele Partidului Muncitoresc 
din Norvegia, aflat în vizită în Iu
goslavia. Părțile și-au exprimat sa
tisfacția față de dezvoltarea cu succes 
a, relațiilor și a cooperării dintre cele 
două țări și partide și dorința de a 
promova în continuare legăturile re
ciproce de colaborare. A fost efec
tuat, de asemenea, un schimb de o- 
pinii asupra unor probleme interna
ționale actuale.

Belgrad au avut
Stane Dolanț,

Cuifea Supremă din A- 
feîlîî 3 resPins recursul înaintat de 
14 dintre principalii autori ai lovi
turii de stat militare din 21 aprilie 
1957 împotriva hotăririi de a-i pune 
sub acuzare și de a fi judecați pen
tru înaltă trădare. 24 de membri ai 
fostului regim dictatorial militar, în
tre care fostul președinte Gheorghios 
Papadopoulos, și foștii vicepremieri 
Stylianos Pattakos și Nicolaos Ma- 
karezos, vor compărea în fața 
naiului la sfîrșitul lunii iulie.

La Moscova 3 3VUt loc> Joi- 
o convorbire între Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P^C.U.S., 
și Willy Brandt, președintele Parti
dului Social-Democrat din R.F.G.

întors dintr-o misiune de 
informare asuPra Posibilității con
vocării unei conferințe cu privire la 
viitorul constituțional al Rhodesiei, 
David Ennals, ministru de stat la 
Foreign Office, a declarat că primul 
ministru de la Salisbury, Ian Smith, 
esțe de acord să participe la o ase
menea reuniune desfășurată „in afara 
Rhodesiei", așa cum cer liderii1 popu-' 
lației africane. Deși există încă „difi
cultăți reale", ministrul britanic s-a 
declarat încurajat de convorbirile a- 
vute în turneul din Africa australă. 
Ennals a precizat că guvernul brita
nic este gata să contribuie la anga
jarea unor negocieri în această ches
tiune.

tribu-
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votat

Imperativul noii ordini e- 
conomice internaționale, pe 
care cerințele obiective ale 
dezvoltării tuturor popoa
relor lumii îl pun atit de 
stringent la ordinea zilei, 
a constituit tema importan
tului colocviu internațio
nal desfășurat săptămina 
trecută la Alger, sub egida 
Centrului internațional de 
dezvoltare (C.I.D.), și a gu
vernului țării gazdă — 
manifestare care a succe
dat, la scurt timp, reuniunii 
similare organizate la Haga 
(v. „Scînteia" nr. 10 219, din 
29 iunie a.c.), ceea ce do
vedește interesul larg față 
de această problemă cardi
nală a contemporaneității.

în impunătorul „Palatal 
națiunilor", situat pe coas
ta Mediteranei, peste 50 de 
personalități proeminente 
ale vieții politice și eco
nomice, de pe toate con
tinentele lumii au parti
cipat, după cum sublinia 
profesorul SANTA CRUZ, 
președintele C.I.D., Ia „un 
amplu dialog in vederea 
definirii conceptului noii 
ordini economice mondiale, 
bazate pe deplină egalitate 
și echitate, pe respectul 
dreptului fiecărui popor de 
a dispune de bogățiile sale 
naționale, de a participa 
nemijlocit la schimbul mon
dial de valori materiale și 
culturale".

împărțiți în 
lucru 
cu 
tă, 
că 
de 
azi 
teriilor prime și energiei, 
a alimentației, a relațiilor 
financiare sînt consecin
ța directă a vechilor struc
turi și raporturi interna
ționale, a politicii imperia
liste, colonialiste și neoco- 
lonialiste de dominație, a- 
suprire și inegalitate, care 
au dus la împărțirea lumii 
In țări bogate și sărace. 
O idee esențială care s-a

grupe de 
(comisii), fiecare 

o tematică bine defini- 
participanții au relevat 

problemele deosebit 
grave care confruntă 
omenirea în sfera ma-

desprins din ansamblul dis- promovarea unei colaborări 
cutiilor este aceea că per- inlcrnatronale echitabile, cu 
petuarea acestei politici nu 
se poate solda decît cu ac
centuarea și mai puternică 
a perturbațiilor în viața e- 
conomică internațională, cu 
consecințe profund negati
ve asupra condițiilor de 
viață ale popoarelor.

„înlăturarea exploatării 
țărilor subdezvoltate de că
tre cele dezvoltate, sublinia 
ministrul algerian al co-

înlesnirea accesului neîn
grădit al statelor rămase în 
urmă la cuceririle științei 
și tehnicii moderne.

„în propășirea lor conti
nuă și rapidă, arăta SAMIR 
AMIN, directorul Institu
tului african pentru dezvol
tare și planificare econo
mică, în cadrul primei co
misii, care a dezbătut core
lația dintre dezvoltare și

se realizează schimburile 
și relațiile economice inter
naționale. MARIO JOAO 
DA OLIVEIRA RUIVO, se
cretar de stat în guvernul 
portughez, și alți vorbitori 
au relevat, de asemenea, 
necesitatea degrevării co
merțului mondial de orice 
fel de bariere tarifare arti
ficiale, ca și a îmbunătăți
rii mecanismelor preturilor, 
ca instrument deosebit de 
important în relațiile eco-

Pariamsirtul turc 3 
prelungirea cu încă o lună a 
de urgență în provinciile 
Istanbul, Adana și Icel. Starea de 
urgență în cele patru provincii este 
în vigoare de la 20 iulie 1974 și a 
fost declarată în legătură cu eveni
mentele din Cipru.

stării 
Ankara, 

Starea

în urma alegerilor desfă?u- 
rate în Insulele Capului Verde, pen
tru desemnarea viitorilor membri ai 
Adunării Naționale, la Praia s-a a- 
nunțat că întregul corp electoral, cu 
excepția celui din insula Brava, a 
votat masiv în favoarea Partidului 
African al Independenței din Gui- 
neea-Bissau și Insulele Capului Ver
de (P.A.I.G.C.) și pentru uniunea 
dintre statele independente Guineea- 
Bissau și, respectiv, Insulele Capului 
Verde.

0 hotărîre a ECQSOC
în cadrul celei de-a 59-a sesiuni a

COLOCVIUL INTERNAȚIONAL DE LA ALGER

opțiune pentru statornicirea
unei noi ordini economice mondiale

merțului, LAYACHI YA- 
KER, care a prezidat lu
crările colocviului, trebuie 
să devină piatra unghiulară 
a noilor raporturi 
mice

econo- 
internaționale". Por- 
de la aceste impera- 
lucrările colocviului 
soldat cu conturarea 
fond prețios de idei.

s-au 
unui ... .
axate în general pe cîteva 
cerințe fundamentale ale 
statornicirii noii ordini.

O asemenea cerință o 
constituie lichidarea feno
menului subdezvoltării, care 
afectează în prezerit zone 
vaste ale globului, unde 
trăiesc peste două treimi 
din populația lumii. Este 
deosebit de important că, 
în abordarea acestei com
ponente esențiale a noii 
ordini, s-a pus în eviden
tă prioritatea absolută a 
eforturilor proprii ale fie
cărui popor, concomitent cu

cooperarea internațională, 
țările lumii a treia trebuie 
să se bazeze în pri
mul rînd pe propriile
lor resurse naturale care să 
le asigure o dezvoltare de 
sine stătătoare, pe potenția
lul maselor lor 
care trebuie 
activ în procesul 
rii. în al doilea -----
rol important este chemată 
să joace colaborarea inter
națională cît mai largă și 
lipsită de orice discrimi
nări".

Ca o importantă compo
nentă a noii ordini se afirmă 
necesitatea stabilirii unor 
raporturi juste între pre
turile materiilor prime și 
cele ale produselor indus
triale. în acest context, în 
cadrul celei de-a doua co
misii s-a pus accentul pe 
necesitatea unor mutații 
structurale în mecanismele 
și/ instrumentele prin care

populare 
antrenate 
dezvoltă- 
rind, un

nomice internaționale. în 
această ordine de idei, mi
nistrul algerian al comer
țului a propus crearea unui 
organism internațional pen
tru comerț, care să contri
buie la instaurarea * unor 
relații de schimb mai echi
tabile între națiuni.

în fine, o aită concluzie 
fundamentală o constituie 
sublinierea legăturii orga
nice dintre noile relații de 
schimb între state cu lupta 
generală a popoarelor pen
tru destindere, securitate și 
pace în lume. Noua ordine 
economică se cere însoțită 
de o nouă ordine politică, 
ca . două aspecte ce se în
trepătrund și se completea
ză reciproc, implică cu 
stringență democratizarea 
relațiilor internaționale, a- 
șezarea lor 
de tip nou 
respectului 
să excludă

pe principiile 
ale egalității și 
reciproc, care 
cu desăvîrșire

/

colocviului
cum

folosirea forței și amenin
țării cu forța, brice fel de 
imixtiuni și ingerințe în 
treburile interne ale altor, 
popoare.

Dezbaterile
s-au concretizat, așa 
s-a anunțat, intr-un docu
ment final • general 
număr de rezoluții, 
și-au propus să evidențieze 
tocmai principalele direcții 
ale noii alcătuiri econo
mice mondiale, menite să 
ducă, în final, la elimina
rea împărțirii lumii în țări 
bogate și țări sărace.

Este un motiv de satis
facție să se constate că 
multe din aceste direcții 
coincid cu punctele de ve
dere susținute în mod con
secvent de România socia
listă, care, după cum se 
știe, s-a preocupat și se 
preocupă intens de proble
ma făuririi noii ordini e- 
conomice — și implicit po
litice — mondiale, preocu
pare ce și-a găsit concreti
zare in amplul program 
prezentat de secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la 
Congresul al ; XI-lea al 
P.C.R. Faptul că ideile puse 
în evidență în acest pro
gram se regăsesc în conclu
ziile dezbaterilor largi care 
au loc în prezent pe arena 
internațională în această 
problemă dovedește, încă o 
dată, caracterul lor profund 
realist și constructiv, ele 
răspunzînd cerințelor fun
damentale ale actualității.

Concluziile, recomandă
rile și sugestiile degajate 
la colocviul de la Alger 
vor fi înaintate apropiatei 
conferințe ministeriale (au
gust a.c.) a țărilor neali
niate care va avea loc la 
Lima, ca și viitoarei se
siuni speciale (septembrie 
a.c.) a Organizației Națiu
nilor Unite.

și un
care

Mircea S. IONESCU
Alger

Inundații în țările dunărene
R. F. GERMANIA

Deși pericolul unor inundații puternice, practic, a trecut, nivelul 
apelor Dunării pe porțiunea bavareză a continuat să crească ușor — 
a anunțat un purtător de cuvînt al Oficiului economiei apelor al 
landului Bavaria. La Passau, unde inundațiile păreau iminente, nivelul 
Dunării — care atinsese, în ziua precedentă, 8,13 metri — a scăzut, 
joi, la 7.80 metri. Totuși, numeroase șosele din Bavaria au rămas 
închise traficului.

AUSTRIA
Joi dimineața, apele Dunării atinseseră la Viena nivelul record 

de 7,70 metri (cota de alarmă fiind 7,10 metri). Cheiurile și instalațiile 
portuare, precum și unele străzi învecinate Dunării se află sub apă, iar 
traficul fluvial este interzis. Ploile abundente și inundațiile care s-au 
produs în ultimele zile în Austria s-au soldat cu moartea a 11 per
soane. Trombele de apă, care au făcut ravagii timp de patru zile în 
diferite zone ale țării, distrugînd recoltele, se vor solda, potrivit apre
cierilor specialiștilor, cu pagube mai mari decît cele provocate de 
inundații.

UNGARIA
Ploile abundende care au căzut în ultimele zile au făcut 

ca albia unor rîuri să crească și, pe alocuri, chiar să se 
reverse. Rîul Raba a atins, in cursul zilei de miercuri, 410 centi
metri, iar Mura — 412 cm.

Au crescut mult și apele Dunării. Apele rîului Zala au crescut 
brusc cu 2,5 metri. în zona cuprinsă între Raba, Repce și Mura 
apele au ieșit din albii, inundînd mari suprafețe și șosele. Circula
ția între o serie de localități este întreruptă, deoarece stratul de 
apă de pe șosele are 20—27 cm.

IUGOSLAVIA
De cîteva zile, în Iugoslavia se semnalează precipitații extrem 

de puternice pe intreg teritoriul țării. Numai în Serbia, pagubele 
produse de ploile torențiale au fost evaluate la 500 milioane de 
dinari. Riurile și-au ieșit din matcă in mai multe regiuni, cea mai 
afectată fiind partea de nord-est a țării. Numeroase căi rutiere âu 
devenit impracticabile, datorită alunecărilor de teren ; se semnalează, 
de asemenea, pagube serioase produse culturilor agricole de pe suprafețe 
întinse. S-a stabilit un amplu plan de măsuri pentru prevenirea re
vărsărilor rîurilor Drava ' și Mur, care au provocat mari inundații 
in 1972.

Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. (ECOSOC), care se des
fășoară la Geneva, s-a adoptat o ho- 
tărîre privind participarea la lucrări, 
în calitate de observatori, a unor re
prezentanți ai Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei.

Demiteri. A§entia zaireză de 
presă, AZAP, relatează că mai 
multe personalități acuzate de a fi 
participat, luna trecută; la un com
plot eșuat îndreptat împotriva pre
ședintelui țării, Mobutu Șese Seko, 
au fost demise din funcțiile lor. Este 
vorba de Kimbayo Tshomba, comisar 
de stat al telecomunicațiilor în ac
tualul guvern, și nouă generali ai 
armatei zaireze. Au fost implicați, de 
asemenea, Albert Ndele, fost guver
nator al Băncii Zairului și fost mi
nistru de finanțe, și Lundula Tamon- 
go, cancelar al ordinelor naționale, | 
care a fost înlăturat din acest post.

Agenția Taniug infernisar
că, în localitatea iugoslavă Tuzla, 

au fost pronunțate sentințele în 
procesul intentat unui grup dușmă
nos care „a acționat organizat de pe 
poziții birocratic-dogmatice, comin- 
formist-staliniste și naționaliste". 
Cei șapte membri ai grupului au 
fost condamnați la închisoare pe 
termene variind între 18 luni și 
9 ani. într-un comentariu al agen
ției Taniug se subliniază că membrii 
grupului au acționat deliberat în di
recția răspîndirii defetismului și 
creării unui climat social nefavora
bil, au încercat să provoace și să 
instige ura între popoarele și națio
nalitățile iugoslave, să disprețuiască 
concepția apărării generale, politica 
externă de nealiniere, să nesocoteas
că revoluția.

Procurorul republicii3 ce- 
rut parlamentului italian să ridice 
imunitatea parlamentară unui număr 
de 40 de deputați și senatori aparți- 
nînd Mișcării Sociale Italiene (partid 
neofascist), pentru a putea fi cerce
tați de organele judiciare. Cererea 
urmează unei anchete întreprinse, 
începînd din ianuarie 1971, asupra 
activităților unor .membri și condu
cători ai acestui partid, acuzați de 
încercare de reconstituire a unei or
ganizații interzise ‘ prin constituție.

Ziarul „Ya" a dat publicității 
declarația organizației catolice spa
niole „Dreptate și Pace", care cere 
amnistierea și eliberarea deținuților 
politici din Spania. în declarație se 
cere ca „spaniolilor să li se acorde 
drepturi și libertăți elementare, cum 
ar fi dreptul la întrunire, asociere, 
sau la . grevă".

Populația Belgieise cifra ,n 
1974 la 9 788 248 locuitori — se arată 
într-un comunicat oficial al Biroului 
național de statistică, publicat la 
Bruxelles.

Reuniunea Consiliului 
Revoluției din Portugalia

LISABONA 3 (Agerpres). — Con
siliul Revoluției din Portugalia, reu
nit in ședință plenară, a examinat o 
serie de probleme ale situației poli
tice interne. în comunicatul dat pu
blicității se arată că, în cursul reu
niunii, consiliul a hotărît să instituie 
o comisie administrativă împuterni
cită să administreze postul de radio 
catolic „Renascenza" pînă la viitoa
rea naționalizare a tuturor posturi
lor de radio din țară. Consiliul Re
voluției a hotărît, de asemenea, să 
emită o lege cu privire la confisca
rea bunurilor „antreprenorilor șl 
proprietarilor" care au părăsit țara, 
bunuri ce vor fi puse la dispoziția 
statului fără nici un fel de compen
sație.
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