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© Recolta trebuie salvată! Pentru a nu lăsa sub apă nici o fărîmă din 

piinea țării, nici un efort nu e prea mare.

© Totul pentru ca unitățile economice afectate să-și reia complet 
și grabnic activitatea normală I

® în localitățile amenințate de inundații, întreaga populație — 

la datorie.

TOVARĂȘUL 
NICOLAE

CEAUȘESCU 
din nou 
prezent 

în zonele 
calamitate

SUCCESE1N ÎNTRECEREA SOCIALSSTA
Planul îndeplinit și depășit, producții
suplimentare pentru economia națională

Răspunzind chemării Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii acționează cu abne
gație, ziua și noaptea, în toate schimburile, pentru realizarea și de
pășirea planului din ultimul an al cincinalului.

Prezențl in fabrici și uzine, corespondenții |udețenl al ziarului 
nostru transmit vești despre bătălia pentru producții suplimentare, 
despre noi fapte de muncă, despre succesele obținute în activitatea 
productivă.

ta ansamW uăsarihr htdlMkte, secretând general al partiMsâ a NOMUMht

PRIORITATE RECOLTĂRII GRIULUI, PRII ORICE MIJLOACE, 
PROTEJĂRII TUTUROR CULTURILOR AGRICOLE

situația, 
de în- 

pentru 
vederea 

efectelor calamităților și 
hotărîte a consecințelor

întotdeauna tn mijlocul poporului, 
la bine și la greu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a aflat și în aceste zile 
— cînd oamenii muncii dintr-un mare 
număr de județe sînt confruntați 
cu împrejurări grave, provocate de 
ploile torențiale și inundații — ală
turi de cetățeni, controlind 
hotărînd acțiunile necesare 
treprins și dînd îndrumări 
finalizarea lor rapidă în 
limitării i 
înlăturării 
acestora.

După ce 
precedente 
cuprinse 
Nicolae Ceaușescu 
dimineața zilei de vineri examină
rii situației create în alte zone din 
județele Ilfov, Ialomița și Prahova, 
ca urmare a inundațiilor, a depla
sării viiturilor în intervalul ultime
lor 24 de ore.

Cu acest prilej, secretarul general 

tn cursul după-amiezfl 
a survolat unele regiuni 
de calamități, 

și-a
tovarășul 
consacrat

In mi|locul ogoarelor ialomițena Revenirea in Capitală, cu elicopterul, in fața sediului Comitetului Central

al partidului a analizat, la fața lo
cului, împreună cu oamenii muncii, 
locuitorii unor așezări lovite de ca
lamitate, cu reprezentanții organe
lor locale de partid și de stat, efi
ciența acțiunilor întreprinse și mă
surile care trebuie luate în continu
are pentru salvarea persoanelor și 
bunurilor amenințate de primejdie, 
pentru zăgăzuirea revărsării apelor 
și reluarea cit mai grabnic, pe un 
făgaș normal, a activității economi
ce și vieții localităților.

La bordul unui elicopter, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a survolat nu
meroase localități situate de-a lun
gul văilor Prahovei, Ialomiței, Sa- 
barului, • Argeșului și Neajlovului, 
examinind în ce măsură au fost a- 
fectate de inundații unitățile indus
triale și agricole, rețeaua feroviară 
și rutieră din aceste zone, locuințele 
cetățenilor.

Un număr de localități din cele 
trei județe, printre care Ciumați, 
Gherghița, Drăgănești, Ciorani, Adin- 
cata. Urziceni. Buda, Dărâști-Vlașca șl 
Vidra, sint înconjurate de ape, în

tinse suprafețe agricole au fost 
cuprinse de rîurile revărsate, iar 
pe altele băltește apa acumulată de 
ploile extrem de puternice care s-au 
abătut peste această zonă din sudul 
țării. în ciuda abundenței cu totul 
ieșite din comun a precipitațiilor, pa
gubele au putut fi limitate acolo unde 
cursurile rîurilor au fost regularizate, 
malurile au fost consolidate și supra- 
înălțate prin amenajarea unor diguri 
protectoare etc. De asemenea, in 
locurile unde s-a acționat energic și 
s-au folosit, în ultimele zile, toate 
mijloacele locale aflate la dispoziție 
pentru săparea unor canale de dre- 
nare, apa se scurge mai repede de pe 
ogoare, îndreptîndu-se spre albia sa 
firească.

Locuitorii așezărilor survolate lu
crează cu mic, cu mare pentru înlă
turarea grabnică a efectelor inunda
țiilor, pentru reluarea activității pro
ductive in condiții normale. Acolo 
unde se poate se lucrează la re
coltarea manuală a păioaselor.

Răspunzind prin fapte la chemarea 
adresată de tovarășul Nicolae 

Ceaușescu întregului nostru partid. 
Întregului nostru popor, îndeplinind 
cu spirit de răspundere prevederile 
Decretului prezidențial cu privire la 
Instituirea stării de necesitate, oame
nii muncii din toate așezările de pe 
itinerarul vizitei, ca și cei din 
întreaga țară, ajutați de militari, 
de studenți și elevi, de cetățenii lo
calităților învecinate neafectate, mun
cesc cu spor la lucrările de combatere 
a inundațiilor, de apărare a localită
ților, a avutului obștesc și personal, 
la refacerea căilor de comunicații, a 
instalațiilor avariate, la executarea 
șanțurilor de drenaj și salvarea re
coltei, la secerișul orzului, griului și 
altor culturi.

După ce survolează Valea Pra
hovei pînă la confluența ei cu
Ialomița, elicopterul urmează cursul 
acestui rîu, revărsat acum din
albie, pînă la Urziceni, localitate în
care, în unele cartiere, au pătruns a- 
pele in cursul nopții de joi 6pre vi
neri.

Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
parcurge pe jos străzile orașului, tn-

spre zona Inundată, 
timp de sosirea secreta- 

. al partidului, sute de ce-
dreptîndu-se 
Aflînd între 
rului general _ 
tățeni se grăbesc să îl salute cu dra
goste pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
exprimîndu-și sentimentele de recu
noștință pentru faptul că se află, in 
aceste clipe de grea încercare, ală
turi de ei.

Locuitorii orașului Urziceni — unii 
dintre ei loviți de vitregia naturii — au 
văzut în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o puternică îmbărbătai e, 
dătătoare de siguranță și încredere, 
o dovadă a grijii pe care partidul șl 
statul nostru, personal secretarul ge
neral al partidului, o manifestă față 
de viața oamenilor muncii.

Un grup de localnici, printre care 
se aflau ș! Petre Moldoveanu, Va- 
sile Hodi și Ion Bucătaru, arată că 
orașul a fost inundat din cauza vii
turii neașteptate a unui piriu, altă
dată potolit, dar acum vijelios.

— Ne așteptam ca pericolul să vină 
(Continuare în pag. a IlI-a)

GALAȚI
Colectivul întreprinderii de slrmă, 

cuie și lanțuri din Galați a raportat 
îndeplinirea integrală a sarcinilor 
revenite din actualul plan cincinal. 
Pină la sfirșitul anului se va obține 
o producție suplimentară de peste 
160 milioane lei. Sporul de produc
ție se va concretiza în peste 20 000 
tone sîrmă trasă din oțel, 1 700 tone 
sîrmă zincată, 1 700 tone bare trase 
din oțel, 1 200 tone cuie, precum și 
alte produse.

Cu prilejul acestui succes, colecti
vul întreprinderii gălățene a adresat 
o telegramă C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se exprimă hotărîrea munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor 
unității de a face totul pentru spo
rirea în continuare a producției și 
productivității muncii, pentru a con
tribui cît mai substanțial la înflo
rirea patriei. (Agerpres).

BUCUREȘTI
Ieri dimineață, chiar din primele 

minute de la intrarea in schimbul 
de lucru, numeroase colective de 
muncă din întreprinderile bucureș- 
tene au hotărit să transforme ziua 
de muncă in zi de producție record. 
La întreprinderea de utilaje și piese 
de schimb, la „Semănătoarea**, 
I.R.E.M.O.A.S., I.C.T.B. și altele, 
muncitorii din secțiile de bază au 
cerut ca schimburile lor să fie pre
lungite cu încă trei ore. în felul a- 
cesta, la I.R.E.M.O.A.S. se va reali
za peste plan o cantitate de 1 000 de 
căzi de baie. Tot aici, muncitorii din 
secția radiatoare, hotărîți să recu
pereze pierderile de producție prici
nuite de inundații, s-au angajat să 
realizeze pină la sfirșitul lunii iulie 
100 tone radiatoare peste plan. La 
„Semănătoarea", prin schimburile 
prelungite organizate, se va asigura 
o cantitate sporită de piese do 
schimb pentru combine, intărindu-se 
totodată formațiile de „service" me
nite să asigure folosirea din plin a 
combinelor livrate agriculturii. (Du
mitru Tircob).

BICAZ
Răspunzind chemării adresate în

tregului popor de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a se acționa 
peste tot cu fermitate pentru înlătu
rarea efectelor inundațiilor din unele 
zone ale tării, harnicul colectiv al 

clmentiștilor din Bicaz a elaborat 
ieri, 4 iulie, cea de-a 10 000-a tonă 
de ciment peste prevederile planului 
la zi, infăptuindu-și astfel, cu 6 luni 
mai devreme, angajamentul anual. 
Cimentul obținut pînă acum l peste 
plan este suficient pentru construi
rea suplimentară a 660 apartamente 
convenționale.

— O parte din acest ciment — ne 
spunea ing. Vasile Manolache, direc
torul combinatului — a și fost: expe
diată cu prioritate către zonele afec
tate de inundații, în scopul refacerii 
obiectivelor economico-sociale lovite 
de furia apelor. Conștient de marea 
răspundere si îndatorire patriotică ce 
li revine pentru compensarea grab
nică a pierderilor pricinuite econo
miei naționale în zonele afectate de 
inundații, colectivul nostru s-a an
gajat ca numai în această lună să 
realizeze suplimentar incă 2 000 tone 
ciment și alte importante cantități de 
materiale de construcții care să fie 
trimise in aceste zone.

Pentru Înfăptuirea acestui angaja
ment patriotic, in toate secțiile com
binatului se acționează cu calm și 
răspundere, intr-un înalt spirit de 
disciplină muncitorească. „Incepînd 
de azi. 4 iulie, ne spunea maistrul 
Vasile Pascale, noi, cei din cariere, 
am început să asigurăm un Stoc de 
materii prime pentru 5 zile față de 
4 zile cît era pină acum, ceea ce va 
înlesni funcționarea neîntreruptă și 
la capacitatea maximă a tuturor in
stalațiilor". „Și la secția de var — 
intervine în discuție lăcătușul Gheor- 
ghe Tăpău — am luat asemenea mă
suri incit tot de azi, 4 iulie, să obți
nem in plus cite 10 tone var pe fie
care cuptor. De asemenea, acționăm 
cu fermitate pentru punerea în func
țiune cu două luni mai devreme a 
primului cuptor din țară, care va 
funcționa după procedeul regenerativ, 
ceea ce va dubla producția de var și 
va reduce consumul de combustibil 
cu 9 la sută". (Ion Manea).

CONSTANȚA
Deși județul Constanța n-a fost a- 

fectat de inundații, chemarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, adresată între
gului popor de a acționa cu toata 
forțele pentru diminuarea efectelor 
acestora a găsit un puternic ecou in 
rindui colectivelor de muncă din a- 
ceastă parte a țării. Astfel, la Com
binatul de îngrășăminte chimice din 
Năvodari, unde s-a realizat în primul 
semestru al acestui an o producție 
suplimentară in valoare de 14 mi
lioane lei, reprezentind 3 200 tone în
grășăminte chimice substanță activă 
peste plan, in primele 4 zile ale a- 
cestei _ luni a continuat șirul succe
selor în producție, obținîndu-se peste 
plan incă 90 tone îngrășăminte chi
mice și 30 tone acid sulfuric. „înze- 
cindu-ne eforturile, ne-a declarat di
rectorul combinatului, ing. Nicolao 
Popescu, vom realiza în cursul lunii 
iulie o producție suplimentară de 
1 500 000 lei, pentru a da ogoarelor 
patriei cantități mai mari de îngră
șăminte cu care să se obțină un spor 
de recoltă, diminuindu-se pagubele 
pricinuite de inundații". Aceleași gîn- 
duri, aceleași preocupări și în rindui 
constructorilor de mașini agricole de 
la întreprinderea mecanică de utilaj 
Medgidia. Colectivul de aici, care și-a 
realizat încă din luna trecută sarci
nile planului cincinal, e hotărit să 
obțină în această lună o producție 
suplimentară de piese de schimb 
pentru mașini și utilaje agricole în 
valoare de un milion Iei. (George 
Mihăescu).

COMUNICAT
COMUN 

privind vizita oficială 

în România 
a căpitanilor regenți 

ai Republicii 
San Marino
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In toate zonele afectate de revărsarea apelor continuă acțiunile avînd ca 
scop revenirea la normal a activității. Obiectivul aparatului fotografic a re
ținut cîteva aspecte mai semnificative. După retragerea apelor, în grădina 
de legume a cooperativei agricole din Hăbeni, județul Dîmbovița, au fost

reluate lucrările de întreținere o culturilor (fotografia nr. 1). Pentru o 
revărsarea apelor, o unitate militară acționează cu energie în zona 
Crevedia-Buftea, județul Ilfov (fotografia nr. 2). După ce cu două
urmă, în această grădină, cooperatorii din Blejoi — Prahova săpau

stăvili 
lacurilor 
zile în 
șanțuri

pentru evacuarea apelor, acum de aici se trimit spre piețele Ploleștlulul 
între 10 și 13 tone de varză și cartofi pe zi (fotografia nr. 3). Pe unele 
terenuri, apa continuă să băltească. în vederea evacuării ei, la Mătăsaru-Dîmbovițo 
continuă să fie săpate șanțuri de scurgere (fotografia nr, 4).

RECOLTA TREBUIE SALVATĂ!
Pentru a nu lăsa sub apă nici o fărimă din piinea țării, 

nici un efort nu e prea mare
MEHEDINȚI _ © LA CÎMP - COOPERATORII,

FUNCȚIONARII, ELEVII - TOT SATUL • ÎNTR-0 ZI - 10 000
DE SECERĂTORI

Din zori, la Rogova, cooperatorii, 
mecanizatorii, funcționarii și elevii 
au ieșit in lanurile de grîu. Cele 6 
combine „Gloria" lucrau din plin. 
„Pînă in seară — ne spunea mecani
zatorul Cornel Ciobanu — vom re
colta cu fiecare combină pînă la 60-70 
de tone". La indicația specialiștilor, 
aflați in permanență în teren, forțele 
mecanice sînt concentrate pe acele 
parcele unde se poate lucra cu ran
dament maxim. Pentru fiecare com
bină s-au asigurat mijloace de 
transport, astfel încît producția să 
ajungă fără tntîrziere în bazele de 
recepție. .„Pe unele suprafețe cu 
exces de umiditate — ne preciza Se

rver Vlăduț, președintele cooperativei 
agricole — ,.nu se poate intra cu 

, combinele; Centru a folosi «ferestrele» 
favorabile de timp a fost mobili
zată întreaga masă de cooperatori.

• ALĂTURI DE COMBINE —COSAȘII
• COMUNA SAPĂ CANALE • DOUĂ SCHIMBURI

PE TRACTOARE
La Gătaia, Jamu-Mare. Moravfța. 

Ferendia, Sîngeorge, Semlacu-Mare 
si în alte localități din județul Timiș, 
situate în zonele inundate, un mare 
număr de cetățeni participă la lucră- 

Astăzi, de exemplu, avem în lanuri 
peste 200 de secerători și 50 de co
sași. Griul recoltat manual este 
transportat la marginea tarlalelor și 
treierat în aceeași zi". Aici, la Ro
gova. recolta de grîu de pe mai bine 
de 60 la sută din suprafață a fost de
pozitată. La C.A.P. Orevița, pină la 
ora prinsului, mecanizatorii și coope
ratorii recoltaseră griul de pe încă 
70 ha. „Cu cele 7 combine și 150 de se
cerători — ne spunea Venera Culo — 
reușim să recoltăm zilnic 120 ha. De 
pe 250 ha recolta a fost pusă la a- 
dăpost". Și in alte cooperative și 
ferme de stat locuitorii satelor par
ticipă Ia recoltat .Vineri, în unită
țile agricole au lucrat în lanurile ju-- 
dețului peste 10 000 secerători. Re
colta este bună, mai mare decît pre
vederile planului. (Virgiliu Tătaru).

rfle de combatere a inundațiilor și 
evacuarea excesului de apă. Datori
tă măsurilor întreprinse. în scurtă 
vreme au fost puse la adăpost ani
malele. au fost executate lucrări da 

întărire a digurilor, iar canalele de 
scurgere au fost adincite. în zonele 
Lugoj, Deta. Făget, Dudeștii Vechi, 
unde băltește apa pe mari supra
fețe. echipe speciale adîncesc cana
lele existente și sapă altele noi. Im
portante forțe sînt concentrate în 
zonele Periam, Igriș și Cenad, din 
imediata vecinătate a Mureșului, in 
vederea prevenirii revărsării apelor 
și salvării culturilor. Pe baza indi
cațiilor biroului comitetului jude
țean de partid s-a trecut la recol
tarea celor peste 2 000 ha cultivate 
cu păioase, legume și alte culturi 
care sînt situate pe terenurile aflate 
în apropierea Mureșului, pentru a 
preveni inundarea lor. La Cenad, de 
exemplu, întreaga populație lucrează 
In această zonă la recoltarea griu
lui și a legumelor de pe o suprafață 
de aproape 800 de ha situată în lun
ca inundabilă a Mureșului. La re
coltare participă, alături de combine, 
un mare număr de cosași., .
, De vineri s-a reluat recolta
tul griului în cîmpiă timișeană. unda 
pămintul s-a zvîntat. Pentru grăbi
rea lucrărilor de recoltare a griului 
în zona de șes a județului Timiș au 
fost aduse din zona colinară un mare 
număr de combine. De asemenea, la 
30 de combine s-au montat roți duble, 
pentru a putea intra pe terenurile 
cu exces de umiditate. Au fost luate 
măsuri ca 150 de mecanici de atelie
re din unitățile agricole, precum si 
100 de oameni din întreprinderile In
dustriale care cunosc conducerea 
tractorului să lucreze pe tractoare, 
astfel încît să se organizeze schim
bul II. (Cezar Ioana).

BUZĂU • A FOST RELUAT RECOLTATUL
• MĂSURI PENTRU SPORIREA CAPACITĂȚII DE USCARE 

LA BAZELE DE RECEPȚIE
Zorii dimineții de ieri, cînd razele 

soarelui au străpuns norii, i-au 
găsit pe buzoieni la datorie, acțio- 
nînd, în spiritul chemării tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cu hotărire 
pentru a înlătura cit mai grabnic 
efectele inundațiilor. La orele prîn
zului. cînd vremea devenise favora
bilă. iar spicele s-au uscat, mecani
zatorii și cooperatorii din Poșta Cîl- 
nău. Padina. Ziduri. Puiești. Boldu 
și altele au reluat recoltatul griului. 
Pînă seara. în unitățile unde preci
pitațiile din ultimele zile au fost mal 
scăzute s-au recoltat peste 1 000 ha 
cu griu. De asemenea, au reînceput 
arăturile și însămințatul culturilor 
succesive.

în lanurile aparținind I.A.S. Poșta 
Cîlnău, vineri, la ora 13, s-a reluat 
lucrul cu 12 combine care, pină 
seara, au recoltat 80 de hectare cu 
grîu din cele 1 000 hectare existen
te. Concomitent cu declanșarea se
cerișului, pe tarlalele zvîntate con

• TOATĂ POPULAȚIA - ÎMPO
TRIVA BĂLTIRII • 3 000 HA CU GRÎU RECOLTATE ME

CANIC Șl MANUAL
Apele Învolburate ale Oltului s-au 

revărsat peste multe sate și mari su
prafețe de culturi. Acum s-a trecut 

tinuă lucrările pentru evacuarea 
apelor de pe culturi. Astfel, la fer
ma Fotinu a I.A.S. Rm. Sărat, la 
Cilibia și Stîlpu, peste 100 de lucră
tori, cu două motopompe și cu unelte 
de mină, lucrau la evacuarea apelor 
de pe 55 de hectare cu grîu și 
porumb; treptat, prin șanțurile și ri
golele de scurgere proaspăt săpate, 
apele au început să se retragă.

Măsuri operative au fost luate 
pentru transportul rapid și condi
ționarea griului surprins de ploi in 
cîmp. La bazele de recepție ale în
treprinderii pentru valorificarea ce
realelor și plantelor tehnice Buzău 
au continuat să sosească camioane 

•i-’lțiline .'tu.-'grîu, acoperite cu prelate. 
Capacitatea de uscare a fost sporită, 

■ tp aceste zile, prin punerea în func
țiune a două uscătoare de cite 170 
tone fiecare, în 24 de ore, la Rm. 
Sărat și Buzău. (C. Bordeianu, 
M. Bâzu).

cu toate forțele la săparea șanțurilor 
și instalarea de motopompe pentru 
evacuarea apelor de pe terenurile 

cultivate. Astfel, în comuna Găneasa 
peste 200 de cooperatori erau ieri 
(4 iulie) in cimp la evacuarea ape
lor din cultura de porumb. Cu aceeași 
hotărire și fermitate se acționează 
și în satele Salcia, Slătioara, Greci 
și Criva. Aici au fost salvate impor
tante bunuri materiale și se lucrea
ză^ intens la evacuarea apelor din 
grădina de legume și terenurile cul
tivate cu plante furajere.în această 
atmosferă de puternică mobilizare, a 
produs profundă nemulțumire și in
dignare atitudinea „gospodarilor" de 
la Rusănești. care au așteptat să vină 
armata să le scoată oile de pe o 
insulă, în loc ca de la bun început 
să fi luat ei măsuri să le salveze.

în locurile unde a plouat intens și 
combinele nu pot intra în lanuri, 
membrii cooperatori au ieșit cu su

• RECOLTA ESTE STRÎNSĂ, CU
TOATE MIJLOACELE, ÎNAINTE DE A VENI APELE

in cursul dimineții de ieri. 4 iulie, 
apele riului Mureș au depășit cotele 
de inundații in sectorul Săvîrșin — 
Lipova, din oră în oră înregistrîn- 
du-se creșteri pe întreg cursul infe
rior al riului pînă la Nădlac. în zorii 
aceleiași zile, răspunzînd cu însufle
țire și înalt spirit patriotic la che
marea adresată in seara precedentă 
întregului popor de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în toate locali
tățile din bazinul Mureșului, mii și 
mii de cetățeni tineri și virstnici au 
trecut efectiv la îndeplinirea măsuri
lor stabilite de comandamentul ju
dețean. Acțiunile se desfășoară la 
ora cînd transmitem pe două fron
turi : strîngerea și punerea la adă- 

tele la recoltarea manuală a griului. 
Așa, de pildă, la Negreni și Mărgi
neni peste 600 de membri coopera
tori erau ieri la recoltarea griului 
cu secerile și coasele. Așa se proce
dează și la cooperativele agricole 
Dienci, Dobroteasa, Vulturești, Curti- 
șoara, Cungrea etc. De asemenea, in 
zona de sud a județului, unde canti
tățile de apă căzute din ploi au fost 
mai mici, a reînceput recoltarea me
canică a păioaselor. Alături de me
canizatori, și aici cooperatorii se
ceră grîul. grăbind astfel înmaga- 
zinarea întregii recolte. După apre
cierea specialiștilor de la direcția a- 
gricolă județeană, ieri (4 iulie) au 
fost recoltate aproape 3 000 ha cu 
grîu. atlt mecanic, cit și manual. 
(Emilian Rouă).

post în locuri ferite a recoltei de pe 
terenurile care vor fi inundate, 
transpunerea in fapte a măsurilor ce 
se impun pentru apărarea și salva
rea bunurilor din proprietatea ob
ștească și personală. Așa bunăoară, 
încă din cursul zilei precedente, în
treaga suflare a localităților Secusi- 
giu și Zădăreni a ieșit la strînsul 
manual cu coasele și secerile a 150 
ha cultivate cu orz și alte 150 ba 
cu griu, aflate în situația de a fi 
inundate. La Petriș, Tlteu. Bîrzava, 
Conop. Chelmac, Lipova este strînsă 
recolta de pe terenurile din zona 
amenințată de viitura de pe Mureș, 
fiind recoltate peste 600 ha. (C. Si- 
mion).

Totul pentru ca unitățile economice afectate să-și reia 
complet și grabnic activitatea normală!

brașov; Capacitățile productive,
din nou in

în cursul nopții de joi spre vineri 
a avut loc o ședință a biroului co
mitetului județean de partid și a 
comandamentului județean, luîndu-se, 
pe baza indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, ale Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
măsuri și mai energice în vederea 
combaterii și înlăturării efectelor pe 
care inundațiile le-au avut, pentru 
redresarea în timpul cel mai scurt 
a activității economice și sociale pe 
cuprinsul județului.

La întreprinderea „Măgura Co- 
dlei" din orașul Codlea, colectivul u- 
nității, în frunte cu comuniștii și ca
drele de conducere, au luptat, timp 
de 24 de ore, prin apele pînă Ia 
brîu pentru salvarea bunurilor ma
teriale, reușind să evacueze mobila 
în valoare de multe milioane de lei 
din calea apelor și să încarce 14 va
goane cu mobilă destinată exportu
lui.

O aprigă încleștare cu apele «-a 
desfășurat și la întreprinderea „Co- 
lorom", unde, prin acțiunea energică 
a colectivului de muncă de aici, care 
a luptat neîntrerupt o zi și o noap
te cu apele, s-a reușit să se pună 
la adăpost materii prime, materi
ale și utilaje in valoare de citeva 
zeci de milioane de lei, să fie pro
tejate instalațiile principale ale în
treprinderii. Modul energic în care 
s-a acționat aici a permis ca între
prinderea, care-și încetase activita

turda : Pierderile vor îi recuperate, 
planul și angajamentele vor fi realizate

Printr-un efort demn de admirație, 
colectivul întreprinderii „9 Mai" 
din Turda, în frunte cu comuniștii, a 
reușit ca încă în dimineața zilei de 
4 iulie să reia procesul de fabricație, 
parțial oprit din cauza inundațiilor.

Apelul secretarului general al par
tidului a avut un puternic ecou în 
rîndurile oamenilor muncii, a con
stituit o înflăcărată chemare la ac
țiune. Colectivul • întreprinderii „E- 
lectroceramica", care cu o zi in urmă 
reușise sâ oprească parțial puhoaiele,

tea, să lucreze acum la întreaga ei 
capacitate.

La Combinatul chimic din Făgă
raș, in urma muncii pline de abne
gație depuse de colectivul întreprin
derii. in frunte cu comuniștii și găr
zile patriotice, in cursul nopții s-au 
repus in funcțiune primele instalații 
mai importante. Similar s-a acționat 
și la Combinatul chimic din Orașul 
Victoria, la întreprinderea „Electro- 
precizia" Săcele, ca și in alte unități 
afectate de ape, unde activitatea a 
început să revină la normal. Prin 
construirea de diguri, colectivul în
treprinderii „Reconstrucția" Feldioa- 
ra a pus stavilă apelor, oprindu-le 
să pătrundă în incinta unității, iar 
in urma acțiunilor întreprinse de 
către muncitorii grupului de între
prinderi de gospodărie comunală 
Brașov s-a reușit ca uzina de apă 
de pe Tărlung să fie repusă în 
funcțiune la capacitatea de circa 70 
la sută, asigurîndu-se apa necesară 
activității economice și sociale de 
pe raza municipiului Brașov.

Marea majoritate din cele 22 în
treprinderi industriale care și-au 
întrerupt activitatea, total sau par
țial, au fost repuse In funcțiune. 
Se apreciază că in decurs de 24 de 
ore toate capacitățile afectate de ape 
Iși vor relua activitatea, urmînd in 
continuare să treacă la recuperarea 
răminerilor în urmă. (Nicolae Mo
canul.

a trecut la revizia utilajelor, la cură
țirea și punerea lor în funcțiune, 
astfel că s-a putut relua parțial pro
cesul de producție, urmînd ca, cel 
tîrziu în ziua de 6 iulie, să se atingă 
parametrii normali de lucru în toate 
secțiile. La fabrica de sticlărie a 
început să lucreze secția de obiecte 
de menaj. In rest, se lucrează cu 
toate forțele la revizii și reparații 
care vor fi încheiate în cel mult 5 
zile. Joi. dis-de-dimineață. la între
prinderea chimică a sosit un grup de 

100 de meseriași din întreprinderi 
similare din țară, care au și intrat în 
acțiune alături de colectivul de aici, 
care se află mobilizat ziua și noap
tea. $i aici, după cum prevede pro
gramul, cel tîrziu la data de 10 Iulie, 
activitatea productivă va intra pe fă
gaș normal. Agregatele și utilajele 
fabricii de ciment au fost și ele în
nămolite, ca de altfel și depozitele șl

prahova ; Toate unitățile industriale
lucrează normal

In industria prahoveana, proble
ma nr. 1 o constituie refacerea grab- 
nică a mașinilor și instalațiilor din 
unitățile economice care au avut de 
suferit de pe urma inundațiilor. 9- 
biectivul urmărit : repunerea rapidă 
in circuitul productiv a unor secții 
din cadrul Combinatului petrochi
mic din Brazi, al fabricii de anvelo
pe „Victoria" Florești, întreprinde
rii de mecanică fină din Sinaia. Ex
ploatării miniere de Ia Filipeștii de

mediaș ; Semne ale puternicei solidarități
muncitorești

Privirile se opresc pe șosele, pe 
străzile Mediașului. Dumbrăvenilor, 
Agnitei asupra zecilor de camioane 
încărcate cu motopompe. autovidan- 
jere. autogredere, autoateliere spe
ciale, care se îngemănează in nesfir- 
șite coloane ale întrajutorării, sosi
te mai ales din Sibiu, de la între
prinderi ca „Independența", „Liber
tatea", „Balanța", întreprinderea de 
rețele electrice, întreprinderea de 
gospodărie comunală și locativă și 
altele. Muncitorii, tehnicienii, ingi
nerii de la „Tirnava", „8 Mai", „E- 
mailul roșu" dini Mediaș le mulțu
mesc pentru sprijinul acordat, pen
tru solidaritatea muncitorească.

O primă veste bună : Ia între
prinderea de geamuri șî cea de sti
clărie. „Vitrometan" Mediaș, care-și 
întrerupseseră activitatea în după- 
amiaza zilei de joi. totul a reintrat 
în normal încă de la miezul nopții. 
Dar cu cite sacrificii. Cei ce au tre
cut in seara zilei de joi pe șoseaua 

rampele de încărcare și expediție. 
Toate cele 3 schimburi lucrează la 
dezafectarea lor.

Pină la finele anului, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din Turda 
vor recupera pierderile, îndeplinind 
astfel planul și angajamentele luate 
in întrecerea socialistă pentru acest 
an. (Al. Mureșan).

Pădure, „Feroemail" și „Dacia" dfn 
Ploiești și altor unități economice 
prahovene. Rezultatele ? Pînă ieri 
la prinz, din cele 12 unități indus
triale afectate din cauza Inundații
lor, 8 au și fost repuse tn funcțiu
ne. în jurul orei 20 și-au reînceput 
activitatea productivă și celelalte 
unități economice, tn prezent, toate 
unitățile industriale din județ func
ționează normal. (Nicolae Băbălău)

Mediaș — Copșa Mică și au văzut 
cum. de pe o mică insulă plutitoare 
din mijlocul apelor Tîrnavei revăr
sate. cablul elicopterului, care oprise 
deasupra, trăgea cite un om de pe 
platformă au în bună parte expli
cația : erau oameni ai întreprinderii 
care lucraseră ore în șir la refacerea 
conductelor distruse. Aceeași muncă 
dramatică era dusă în acele momen
te de topitorii, maiștrii, inginerii ce
lor două întreprinderi, incărcațl de 
grija de a feri „înghețarea" masei 
de sticlă din cuptoare. Măsuri ex
cepționale la fabrica de geamuri și 
o alta cu totul ieșită din comun la 
„Vitrometan" : întrucît temperatura 
masei de sticlă începuse să scadă 
amenințător, în jurul unui cuptor s-a 
făcut foc cu lemne. „Cînd după cele 
8 ore de întrerupere am putut pune 
pe linia de plutire cele două cuptoa
re de tras geam (nr. 1 și 2) un prim 
gînd l-am închinat celor ce au mun
cit cu furia apelor la refacerea con

ductei — ne spunea ieri, cu oboseala 
incă pe față — Eroul Muncii 
Socialiste, inginer Vasile Miclea, di
rectorul întreprinderii de geamuri 
din Mediaș. A fost rău ieri, azi e 
bine, miine trebuie să fie și mai 
bine. Primul nostru gînd este de a 
recupera pierderile înregistrate. Toți 
muncitorii noștri au recepționat me
sajul secretarului general al parti
dului și încă din primul schimb — 
reluat cu activitate normală — se 
muncește cu nemaiîntilnită voință 
nu numai pentru recuperarea pier
derilor, ci și pentru depășirea pla
nului pe luna iulie".

De joi. din jurul orei 16. cind pu
hoaiele s-au retras din întreprinde
rile „Tirnava" și „Automecanica",

dîmbovița : In punctele nevralgice 
acționează echipe de remediere

La GĂEȘTI, tn incinta fabricilor 
de frigidere și utilaj chimic apa a 
pătruns in hale și a făcut imposibilă 
continuarea lucrului. Plini de noroi, 
uzi de sus pînă jos, cu fețele mar
cate de efort și de nesomn, oamenii, 
in frunte cu comuniștii și cadrele 
tehnice, ajutați de activiști de partid, 
au protejat utilajele, au pus la adă
post motoarele electrice, materia pri
mă. produsele finite. Prin contribuția 
tuturor, apa a fost înlăturată din 
secții. S-a restabilit In cea mai mare 
parte alimentarea cu apă și energie 
electrică, asigurîndu-se transbordarea 
muncitorilor navetiști din comunele 
învecinate spre fabrici. Acum se cu
răță utilajele de noroi și sînt create 
condiții ca. incepînd cu schimbul doi, 
să se lucreze normal.

într-o altă unitate dîmbovițeană — 
la I.A.E.I. TITU — de azi-noapte, 
lucrează cu întregul efectiv secția de 
bachelită, acționîndu-se energic pen
tru reînceperea lucrului și în secția 
prelucrări mecanice. Fabrica de nu
trețuri combinate și-a reînceput nor
mal activitatea. în spriiinul redresă
rii au venit muncitori din întreprin
derile orașului, țărani cooperatori, 
numeroși locuitor'.

SECTORUL PETROLIER AL JU
DEȚULUI. schelele Titu. Găești. 
Tîrgoviște și Moreni. a fost și el 
greu încercat. Inundațiile provocate 
de revărsarea Potopului, Argeșului. 
Dîmboviței și talomiței au distrus 
conductele de alimentare cu apă și 
gaze, au smuls in furia lor stilpii șl 

cele mal greu lovite de puterea ape
lor, aici s-a deschis un adevărat 
front al muncii contracronometru 
pentru reintrarea în normal cît mai 
grabnică și a acestor uzine. Ne-au 
spus muncitoarele din secția a Il-a 
țesătorie : „Chemarea secretarului 
general al partidului ne-a mobilizat 
într-atît încit vom face orice pentru 
a pune în mișcare cît mai repede 
cele aproape 1 000 de războaie de 
țesut".

O nouă veste îmbucurătoare din 
Mediaș : în puținele ore care au tre
cut de la ultima viitură, prin mun
că neobosită a fost refăcută complet 
uzina de apă și a intrat in funcțiune 
întreprinderea de șuruburi. (Nicolae 
Brujan).

transformatoarele electrice. 887 sonde 
au fost oprite, în mare parte fiind 
inundate sau lipsite de energie elec
trică. în toate „punctele nevralgice", 
comandamentul județean de apărare

mure? : 22 din cele 34 de unități
economice

Ofensiva cu apele a continuat șl 
Ieri (4 iulie), pe întreg cuprinsul ju
dețului Mureș. Mobilizați de insu- 
flețitoarea. chemare adresată de to
varășul Nicolae Ceaușescu întregu
lui partid și popor, oamenii muncii 
mureșeni — români, maghiari și 
germani — și-au intensificat efortu
rile pentru înlăturarea urmărilor 
inundațiilor. Pînă în după-amiaza 
zilei de 4 iulie, 22 din cele 34 în
treprinderi industriale și unități e- 
conomice afectate total ori parțial 
de ape și-au reînceput activitatea. 
La întreprinderea constructoare de 
mașini „Imatex" — cea mai afectată 
unitate din zona industrială de 
sud-vest a municipiului Tîrgu-Mu- 
reș — peste l 500 de muncitori, teh
nicieni. ingineri. în sprijinul cărora 
au venit numeroși specialiști și e- 
chipe de întreținere din alte unități, 
lucrează la degajarea și curățirea ha
lelor industriale, la demontarea și 

împotriva Inundațiilor a trimis for
mații de remediere. Petroliștii din 
schela Tirgoviște, care au avut ava
riate 121 sonde, pentru a pune în 
funcțiune stația de dezbenzinare de 
la Aninoasa, au improvizat o conduc
tă de alimentare cu gaze pe piloni, 
peste Dîmbovița. La schela Găești, 
in sprijinul petroliștilor, cărora fu
ria apelor le-a inundat și avariat 
mai mult de 400 sonde și numeroase 
drumuri de acces spre unitățile de 
pompare, au venit muncitorii secției 
de drumuri și poduri din Pitești, 
împreună cu petroliștii schelei, nu
meroase formațiuni ale gărzilor pa
triotice lucrează acum la restabilirea 
circulației pe drumurile Bojasca — 
Oarja, Cobia-Bogați. Pină la mij
locul zilei de 4 iulie, vicepreședin
tele consiliului județean de control 
muncitoresc, tovarășul Ion Bucur, 
aflat toată noaptea la datorie, apre
ciază că din cele 887 sonde avariate 
doar 82 nu și-au reluat activitatea. 
Muncitorii din schela Moreni, din 
industria locală a județului, nume
roși locuitori din comunele Răzvad 
și Săcuieni s-au constituit în forma
ții speciale și au acționat sub con
ducerea petroliștilor la remedierea 
avariilor pricinuite de inundații sta
țiilor de alimentare cu apă de Ia 
Ruda și Săcuieni. (Constantin Soci).

produc
curățirea mașinilor și utilajelor, la 
alte amenajări de mare urgență in 
vederea punerii în funcțiune, fără 
tntîrziere, a capacităților ds pro
ducție.

Aceleași eforturi se depun și tn 
întreprinderile municipiului Sighi
șoara, afectate aproape total de apele 
învolburate ale Tirnavei, declan- 
șindu-se activitatea de curățire a 
spațiilor de producție, a instalațiilor 
tehnologice. Eforturile deosebite ale 
oamenilor muncii de la Combinatul 
chimic din Tîrnăveni. ajutați de mi
litari și membri ai gărzilor patrioti
ce. au dus Ia evitarea inundării unor 
mari suprafețe de producție. Peste 
800 de electricieni de la întreprin
derea de rețele electrice Mureș, 
aflați la datorie zi și noapte, au re
stabilit în ultimele 24 de ore func
ționarea a peste 60 de posturi de 
transformatoare în localitățile mu
reșene afectate. (Aurel Urzică)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
din nou prezent în zonele calamitate

(Urmare din pag. I)

de la Ialomița. Digul înălțat pe ma
lul ei a rezistat, nu s-a rupt nici 
acum — explică localnicii. Dacă nu 
venea mare Sărata și nu se revărsa 
iazul Cotarea, nu se întimpla nimic 
grav. Noi, bătrînii — arată pensiona
rul Dumitru Mirică — știm că așa 
ceva nu s-a mai văzut din 1912.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
Interesează de măsurile luate pen
tru salvarea oamenilor și a bu
nurilor. Secretarul comitetului oră
șenesc de partid. Ion Nedelcu, infor
mează că au fost evacuate 80 de fa
milii, că cetățenii au lucrat cu toții, 
ca un singur om, la punerea în si
guranță atit a bunurilor personale, 
cit și la transportarea mărfurilor 
aflate în cele două complexe comer
ciale din zona inundată.

— Sînt unul din cei salvați, tova
rășe secretar general — intervine 
Ion Tudorache, profesor la Școala ge
nerală nr. 1 din localitate. Soția și 
cei trei copii ai mei au fost salvați 
din urgia apelor de plutonierul Sima 
și locotenentul Petrescu. Eu pot să 
vă spun, tovarășe secretar general, că 
moralul oamenilor este foarte ridicat, 
muncește toată lumea, facem totul 
pentru a putea stăpîni situația.

— Ce probleme deosebite aveți 
acum, ce necesități urgente ? — 
se informează tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Primarul orașului arată că s-a asi
gurat, în condiții mulțumitoare, ca
zarea familiilor sinistrate, în inter
nate și școli, că militarii și pom
pierii aflați aici dau tot spri
jinul necesar, că s-a rezolvat și pro
blema aprovizionării populației cu 
alimente de primă necesitate, cu ană 
și medicamente. Se află la datorie 
și echipe speciale de medici. Am so
licitat, în plus, cîteva bărci cu motor 
și vehicule amfibii.

Secretarul general al partidului 
trasează comandantului militar sar

cina să grăbească sosirea ajutoarelor 
solicitate. La mai puțin de o oră i 
se raportează comandantului suprem, 
la bordul elicopterului, prin stația 
radio, faptul că la Urziceni a ajuns 
un nou transport de alimente și me
dicamente, împreună cu mijloacele 
amfibii suplimentare repartizate lo
calității.

în discuția pe care o poartă cu re
prezentanții organelor județean și 
orășenesc de partid, secretarul ge
neral al partidului critică faptul că 
fabrica de zahăr, avariată acum de 
ape. a fost amplasată pe un teren 
inundabil.

— Așa a prevăzut proiectantul, a- 
colo era o suprafață neproductivă.

— Nu trebuia să admiteți așa ceva, 
chiar dacă a fost proiectată acolo 
— subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Se putea amplasa foarte 
bine în apropierea fabricii de prelu
crare a soiei. care se construiește a- 
cum pe platforma industrială a ora
șului.

în continuare, secretarul general 
al partidului examinează măsurile i- 
mediate ce' vizează normalizarea cît 
mai grabnică a vieții si a activității 
productive, acțiunile de perspectivă 
ce trebuie întreprinse pentru a feri 
în viitor orașul de pericolul unor 
noi inundații. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu stabilește în această pri
vință sarcini și răspunderi concrete, 
cere ca îndeplinirea lor să fie cit 
mai bine organizată, să fie mobili
zați toți cetățenii apți de muncă 
pentru înlăturarea pagubelor.

— Vom face tot ce trebuie, tova
rășe secretar general — se angajează 
cetățenii. E greu, dar vom învinge. 
Ne vom face datoria !

După numai cîteva minute de zbor, 
elicopterul prezidențial aterizează 
din nou, de data aceasta pe locul nu
mit Lunca, situat în perimetrul te
renurilor cooperativei agricole de

Dialog de lucru cu cooperatorii

producție din comuna Ciochina, în 
apropiere de Căzănești și Muntenii- 
Buzău.

Sute și sute de săteni, bărbați și

femei, tineri și vîrstnicl, lucrează 
aici la săparea unui șanț, care va 
permite — după aprecierea lor — 
scurgerea apelor în momentul cînd

unda viiturii va ajunge pînă în acest 
loc.

Secretarul general al partidului gă
sește cuvinte de laudă pentru hărni

cia lor, pentru hotărîrea cu care au 
trecut, neintirziat, la executarea lu
crărilor care erau necesare. în ace
lași timp. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le spune sătenilor că. po
trivit ultimelor informații de prog
noză, apele au început să scadă în 
amonte și ca urmare terenurile de 
aici nu vor fi inundate. Oricum, 
chiar și in aceste condiții — arată 
secretarul general al partidului — 
prima urgență este recoltarea.

— Griul este copt, trebuie secerat 
cit mai repede — spune secretarul 
general al partidului.

— Noi am venit și cu secerile, 
nu numai cu lopețile — răspund săte
nii — sintem obișnuiți cu secera. Mai 
ales că acum pămintul e îmbibat cu 
apă și combinele nu pot lucra.

— Ciți sinteți — continuă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — pină seara dați 
gata griul de aici. Dați-mi o seceră, 
să incep eu 1

Secretarul general al partidului 
intră in lan și incepe să secere. 
Cooperatorii îl urmează cu toții, 
trecind la muncă. Deși pămintul este 
umed și griul a fost doborit de vint, 
ei se angajează să termine de se
cerat, în cursul zilei, întreaga 
parcelă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă președintelui cooperativei, 
Marin Petcu, membrilor cooperatori 
să organizeze formații de lucru, să 
se îngrijească de reducerea pierde
rilor, să asigure transportarea de 
urgență a recoltei la punctul de de
pozitare. Trebuie folosite toate for
țele și toate mijloacele.

în continuare, secretarul general al 
partidului discută problemele pe care 
le ridică noua situație creată în 
județul Ialomița cu tovarășii Du
mitru Popescu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care, ca și alți mem
bri ai Comitetului Politic Exe
cutiv, sg află în județul unde a fost 
trimis pentru a sprijini în a- 
ceste zile activitatea de combatere 
a calamităților, și Vasile Marin,

prim-secretar al comitetului jude
țean al P.C.R. Se arată, in cursul 
discuției, că în cele cîteva puncte 
critice din cuprinsul județului, a- 
menințate de ape, se lucrează din 
plin pentru evitarea oricăror pagube.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu in
sistă asupra faptului că obiectivul 
prioritar asupra căruia trebuie să se 
concentreze atenția, în tot județul 
Ialomița, este recoltarea griului. 
Secretarul general al partidului cere 
să se facă totul pentru urgentarea 
acestei lucrări și subliniază ideea că 
ea trebuie executată în cel mai 
scurt timp pentru a se evita pier
derile. în același timp, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă să fie 
mobilizate toate forțele umane și 
materiale în acest scop, iar acolo 
unde griul este căzut la pămînt să 
se organizeze recoltarea lui manuală, 
întrucît combinele nu mai sînt *- 
ficiente intr-o asemenea situație.

Elicopterul survolează, în conti
nuare, localități situate pe văile 
Sabarului, Argeșului și Neajlovului. 
Unele sînt cuprinse de ape, altele 
au fost ferite de calamitate. Peste 
tot însă se lucrează cu aceeași 
hotărîre pentru limitarea și comba
terea efectelor inundațiilor, se ac
ționează pretutindeni, cu aceeași fer
mitate izvorîtă din voința întregului 
nostru popor de a răspunde cu 
cinste la chemarea lansată în ajun 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a înapoiat în Bucu
rești.

Secretarul general al partidului a 
fost întimpinat de tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Manea Mănescu 
și Gheorghe Oprea.

în piața din fața sediului C.C. al 
P.C.R., unde a aterizat elicopterul, 
trecătorii s-au oprit în drumul lor, 
salutînd cu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la reîntoarcerea 
sa din județele afectate de inun
dații.

(Agerpres)

/n localitățile amenințate de inundații, 
întreaga populație-la datorie

Noaptea, pe drumul 
apelor ieșite,din matcă

alba: Mureșul și dîrzenia oamenilor la cota maximă
■E miezul nopții din 4 iulie. Norii 

plumburii de deasupra Capitalei 
continuă încă să cearnă averse de 
ploaie. Pretutindeni, acolo unde apele 
au depășit cotele normale, comanda
mentele de inundații se află în plină 
acțiune, intervenind energic pentru 
prevenirea și combaterea inundații
lor, pentru diminuarea efectelor lor.

La stăvilarul lacului Mogoșoaia, o 
echipă de patru oameni, condusă de 
lăcătușul mecanic Alexandru Popa, 
supraveghează continuu cotele apei 
șl lucrează fără răgaz la desfunda
rea gurilor de scurgere pentru eva
cuarea rapidă a surplusului de apă 
care amenință barajul.

Mai departe, la Buftea, unde încă 
din cursul zilei se înregistraseră de
bite neobișnuit de mari de apă, care 
din moment în moment puteau pro
voca revărsarea peste dig sau ru
perea barajului înalt de 10 m, sute 
de oameni lucrează fără încetare la 
lumina reflectoarelor. Au fost trans
portate mari cantități de pămînt, saci 
cu nisip, plăci de prefabricate din 
beton pentru consolidarea malurilor. 
Dar apa acumulată în lac creștea 
văzînd cu ochii. Se impunea o in
tervenție hotărîtă. Specialiștii de
plasați la fața locului din comanda
mentul de inundații al Capitalei au 
găsit rapid o soluție de evacuare a 
surplusului de apă prin săparea 
unui canal și înălțarea unor diguri 
de protecție. în felul acesta — ne 
spune ing. Ștefan Ciurel, vicepre
ședinte al consiliului popular muni
cipal, s-a evitat inundarea localită
ților din aval, a unor zone din Ca
pitală, precum și a unor importante 
suprafețe agricole. Prin canalul de 
scurgere creat se evacuează într-o 
oră circa 54 000 mc de apă, men- 
ținind un nivel constant al apei din 
lac. La ora 2, sute de ostași, con
structori, specialiști din comanda
mentul municipal de inundații, în 
frunte cu primul secretar Gheorghe 
Cioară, interveneau operativ la con
solidarea digurilor și dirijarea apei 
pe canal.

Mihai Năstase, vicepreședinte al 
Consiliului popular orășenesc Buftea, 
ne spune că în unitățile din loca
litate s-au constituit echipe de in
tervenție care asigură condiții ca a- 
cestea să funcționeze normal.

în comuna Tîncăbești, apele re
vărsate amenințau să treacă pește 
șoseaua București—Ploiești. O echipă 
de ostași, condusă de plutonierul de 
miliție Nicolae Dide, a desfundat 
canalul, dind cale liberă apelor. 
Circulația în această zonă — ne 
spun ei — nu este afectată. Ne în
dreptăm, pe malul Snagovului, spre 
Urziceni. In zona lacului Căldăru- 
șani, pe raza comunei Gruiu, apa 
acoperise șoseaua pe o distanță de 
circa 100 m. Canalul de scurgere pe 
sub șosea se înfundase, dar deși pe
ricolul era evident încă din cursul 
zilei, comandamentul de inundații al 
comunei Gruiu n-a luat măsurile 
necesare de intervenție.

La Fierbinți — suprafețe întinse 
de teren totalizînd peste 700 ha ale 
cooperativei agricole sînt acum o 
mare de apă. Gheorghe Pîrllcă, se
cretarul comitetului executiv al con
siliului popular comunal, ne relatea
ză că. lupți nd cu puhoaiele de apă 
ale Ialomiței. cetățenii au reușit să 
salveze de la inundații satul Fierbin
ții de Jos, dar nu și culturile agri
cole, care au fost afectate pe o zonă 
foarte întinsă. Acum, după ce apele 
Ialomiței au scăzut cu peste un me
tru, la cooperativa agricolă și la 
S.M.A. se pregătesc pompele și mo- 
topompele pentru evacuarea urgentă 
a apelor care băltesc, în vederea re- 
însămîntării terenurilor.

Ne continuăm drumul spre Adîn- 
cata, dar după puțin timp calea ne 
este întreruptă : comuna se află in-. 

Conjurată de apă. De la comanda
mentul de inundații aflăm că o mare 
parte din locuitori au fost evacuați, 
iar aprovizionarea se face din comu
na Fierbinți cu bărcile. Pornim spre 
Urziceni. Pe la ora 4, întîlnim pe 
șosea un convoi de 12 autovehicule 
de tracțiune grea de la I.T.A. Ilfov, 
care se îndreptau spre comuna Co- 
șereni. pentru a lucra la consolida
rea digului de apărare împotriva I- 
nundațiilor. După un timp însă, nu 
mai putem continua drumul : șo
seaua și cîmpul din preajma orașu
lui Urziceni sînt sub apă. Cu toate 
măsurile luate în cursul nopții, apa 
a pătruns în ofaș. Comandamentul 
județean de inundații a luat măsuri 
pentru evacuarea apei, mutarea lo
cuitorilor din zonele inundate și a- 
provizionarea populației, trimițînd 20 
de bărci amfibii. două care de luptă 
și alte ambarcațiuni.

Cu aceeași intensitate se acționea
ză și pe cursurile rîurilor Argeș. Sa- 
bar și Dîmbovița. Pe Dîmbovița, e- 
chipe de specialiști de la I.C.A.B., 
prin manevre continue la stăvilare 
și îndiguiri operative, au reușit re
gularizarea apei, evitîndu-se revăr
sările și, implicit, efectele acestora 
asupra instalațiilor de alimentare cu 
apă din zona de vest a Capitalei. în 
comunele Bragadiru și Măgurele, 
2 000 de cetățeni au acționat pentru 
prevenirea inundațiilor. 'Satul Pruni 
a fost evacuat, locuitorii fiind cazați 
în căminul cultural. în școală și în 
comuna Măgurele. Cu toate acestea, 
în unele zone, apele s-au revărsat i- 
nundind satele Mihai Vodă, Tîntava, 
Poienari. Bărbulești, Armășești, Bo- 
lintin, Deal, Ulmi. în zorii zilei, in 
multe localități mai puțin afectate 
de inundații, sute de cetățeni au ieșit 
la lucru în cîmp. în comunele Frăsi- 
net, Mînăstirea. Vedea. Putineiu, 
Brănești, Ileana și în multe altele, 
cooperatorii lucrează la întreținerea 
culturilor, recoltarea legumelor și 
fructelor pentru aprovizionarea Capi
talei.

Oamenii sînt la datorie, făcînd din 
noapte zi. în luptă cu furia apelor, 
pentru strîngerea recoltei și întreți
nerea culturilor.

Florea CEAUȘESCU 
Dumitru TÎRCOB

O legătură între canalele de desecare — și apa are cale liberă spre matca din care s-a 
surprins la hotarul cooperativei agricole din Bilciurești, județul Dîmbovița.

revărsat. Aspect

Au trecut mai bine de 36' de ore de 
luptă încordată, bărbătească împotri
va unui dușman puternic : viiturile 
catastrofale de pe Mureș și Tîrnave.

Prin eforturi adesea eroice, oame
nii au reușit să ferească din calea 
apelor importante bunuri materiale. 
Iată un exemplu din atîtea altele : 
toate animalele cooperativelor agri
cole de producție din zona afectată 
de inundații au fost salvate, fiind 
evacuate din vreme. Blajul, orașul 
de la confluenta Tîrnavelor, s-a a- 
părat eroic. Au fost inundate par
țial cartierul Veza și localitatea 
aparținătoare Tiur. Combinatul de 
prelucrare a lemnului din Blaj și-a 
încetat activitatea sub presiunea 
fără precedent a Tîrnavei Mari. Com
binatul de produse sodice din Ocna 
Mureș, crunt lovit de calamitate in 
1970. de data aceasta a fost apărat 
cu dîrzenie de către muncitorii săi 
și funcționează normal.

Alba Iulia. Este ora 11,00. Cota 
Mureș — 740 cm (3 metri peste cota 
de inundații). Sediul comitetului 
județean de partid, situat în centrul 
localității, de unde transmit acum, 
este înconjurat de ape. Mureșul s-a 
revărsat peste calea ferată și a pă
truns pe străzile orașului. Apa a nă
vălit în gară, în autogară, în depo
zitele Competrol. UJECOOP, în uzina 
electrică, în moară. Au fost inundate 
mai multe unități comerciale, golite 
însă din vreme de mărfuri. Cartie
rul Partoș. străzile Republicii. Șire
tului. lașului, București și altele sînt 
acoperite de ape. Se circulă cu băr
cile și cu autoamfibiile. Din zonele 
inundate au fost evacuați peste 5 000 
de oameni care au primit adăpost 
în cartierul Platoul Romanilor, în 
școli, internate, cămine pentru nefa- 
miliști. la rude și prieteni. Mii de 
case sînt în apă. Circulația rutieră 
și feroviară între Alba Iulia și restul 
localităților a fost paralizată.

Ora 11,30. Eforturile locuitorilor 
din Alba Iulia. uniți intr-un singur 
gînd, au apărat, în primul rînd, ma
rile unități industriale ale orașului. 
Pină la această oră nici o întreprin
dere industrială nu a fost lovită de 
calamitate. în cele două treimi ale 
orașului, unde apa nu a pătruns, 
unitățile comerciale, cu orare de 
funcționare prelungite, pun Ia dispo
ziția cetățenilor cantități sporite de 

alimente, lapte, conserve, apă mine
rală.

Ora 12,00. Mureșul a atins cota 
759 cm. Apele cresc cu 19 cm pe oră. 
Au fost pregătite 79 motopompe 
pentru evacuarea apei din cartiere 
și din incintele unităților afectate. 
Nici o posibilitate de acțiune nu a 
fost uitată pentru a grăbi înaintarea 
spre normal, nici un utilaj care poa
te fi utilizat nu stă inactiv.

Ora 13,00. Mureșul are 770 cm. Con
tinuă să crească. Apa a pătruns a- 
dînc în oraș.

Ora 16. Cota maximă 776 cm. Ape
le au pătruns în incinta întreprin
derii de încălțăminte „Ardeleana" 
din Alba Iulia. Utilajele, materiile 
prime au fost însă din vreme puse 
la adăpost. Au mai fost inundate ti
pografia ziarului local „Unirea", o 
policlinică. Școala generală nr. 3. 
Autoamfibiile și bărcile continuă să 
patruleze pe străzi. Nu sint însă so
licitări deosebite.

Ora 16,45. în sfîrșit, o veste mai 
bună. Apele scad. Cota — 774 cm. 
Motopompele au primit planul de 
acțiune. Astăzi. 5 iulie. în zori vor 
fi în dispozitiv. La Ocna Mureș. Aiud 
și Blaj continuă în ritm susținut ac
țiunea de înlăturare a efectelor ca
lamității.

Ora 18. Pe zidurile caselor, o dun
gă neagră, semnul nivelului maxim, 
arată că apele continuă să se re
tragă. Cota Mureșului — 772 cm. O 
nouă veste de pe frontul refacerii : 
pe cuprinsul județului au fost re
puse în funcțiune 55 posturi de 
transformare din rețeaua electrică 
avariată.

Ora 20. Din Alba Iulia și celelalte 
localități apa continuă să se retragă 
lent. în întreprinderile industriale 
neafectate de inundații, la „Refrac
tara" și întreprinderea de utilaje 
din Alba Iulia, muncitorii aflați la 
datorie au hotărît să lucreze în 
schimburi prelungite, pentru a su
plini absența muncitorilor navetiști. 
La comandamentul județean, la a- 
ceastă oră, se stabilesc ultimele de
talii ale planului de acțiune pentru 
ziua de 5 iulie. Sînt măsuri energice, 
avînd un singur obiectiv — reveni
rea la viața normală.

Ștefan DINICA
corespondentul „Scînteii"

Militarii construiesc un dig pentru a apăra I.A.S. „30 De cembrle" din județul Ilfov șl gospodăriile cetățenilor de 
furia apelor Argeșului

VÎLCEA :

Umăr Ia umăr, 
stavilă urgiei
Dacă celelalte rîuri din județul 

Vîlcea nu mai prezintă nici un peri
col. apele lor adunîndu-se din nou 
în vechea albie. Oltul continuă să 
mențină în alertă toate forțele de 
intervenție. Rîul s-a dezlănțuit cu 
turbare. încercînd. de o parte și de 
alta a digurilor înălțate de oameni, 
să se năpustească peste ogoare și 
sate. .Pe tot parcursul însă, de la 
Ciineni și pînă în jos. la Drăgășani, 
miile de cetățeni — muncitori, mem
bri cooperatori, militari, studenți a- 
flați la practică — lucrează intens la 
consolidarea malurilor, la protejarea 
culturilor.

în toate localitățile județului care 
nu se află in vecinătatea Oltului, oa
menii continuă să ia parte, fără să 
știe ce-i odihna, la evacuarea apelor 
de pe culturi, la executarea șanțu
rilor de drenare. Pină aseară (4 iu
lie) au fost eliberate peste 1 500 ha 
din cele 4 900 inundate.

Am întîlnit însă și situații de ne
înțeles. La un moment dat. de pildă, 
crescătoria de porci a cooperativei 
agricole de producție Mareea a fost 
pusă in pericol. Dar ia-i de unde nu-s 
pe cei ce răspundeau de crescătorie. 
Dacă totuși porcinele au fost salva
te, aceasta se datorește tractoriștilor 
de la secția de mecanizare. Sînt ca
zuri rare, e adevărat, și cu atit mai 
mult ele contrastează puternic cu 
spiritul de dăruire patriotică ce do
mină acum conștiința și faptele lo
cuitorilor județului.

Ion STANC1U
corespondentul „Șcînteii"

Răspuns eroic, ostășesc
In după-amiaza zilei 

de joi, la Buftea au 
sosit două detașamen
te de militari, coman
date de maiorii Vasile 
Gavrilă și Traian Ia- 
noș, care, împreună cu 
oameni ai muncii, s-au 
angajat in acțiunea de 
consolidare a digului. 
Sute de saci de nisip, 
zeci de metri cubi de 
pămînt au fost masați 
in calea viiturii. La 
levierele unui buldo
zer, plutonierul-major 
Ștefan Mazgan se com
portă eroic. Dislocind 
sute și sute de metri 
cubi de pămînt a reu
șit să creeze un obsta
col in fața căruia 
puhoaiele dezlănțuite 
și-au schimbat drumul 
dinspre lacul Buftea 
spre riul Colentina.

Lupta cu apele con
tinuă.

Dispeceratul aeroba- 
zei centrale de la Bă- 
neasa-București înre
gistrează, în aceste 
zile, frecvent, fapte 
deosebite ale piloților 
aviației noastre civile. 
Astfel, echipajul eli
copterului comandat 
de Ion Stanciu a sal
vat viața a peste 70 de 
locuitori surprinși de 
ape în zona Sighișoa- 
rei. Un alt aparat de 
zbor similar, pilotat de 
Marcel Grigorescu, a 
transportat două femei 
gravide din comuna 
Chiciureni, județul 

Prahova, la maternita
tea din Vălenii de 
Munte ; același echi
paj a mai salvat șase 
locuitori din satul 
Breaza, județul Ilfov.

In zona Urziceni, un 
detașament înzestrat 
cu mijloace autoamfi- 
bii, comandat de loco- 
tenent-major Gheor
ghe Tudorache, a reușit 
să salveze, împreună 
cu oamenii muncii, bu
nurile aparținind în
treprinderii agricole de 
stat amenințate de re
vărsarea rîului Ialomi
ța. Tot la Urziceni, in 
noaptea de 4 iulie, 
două echipaje de pom
pieri, conduse de loco
tenentul Iliescu Valeriu 
și maistrul militar lo- 
naș Vasile. au salvat 85 
persoane, dintre care 
mulți copii și bătrini. 
Se continuă evacuarea 
persoanelor rămase în 
poduri și pe acoperi
șuri. Un alt detașa
ment de ostași, co
mandat de maiorul 
Vasile Ignat, a salvat 
de la pericol 50 de bă
trini și copii, precum 
și peste 100 de anima
le de la cooperativa 
agricolă de producție 
Drăgănești, județul 
Prahova.

In județele Cluj, 
Mureș și Vilcea, mili
tari constituia în echi
pe de lucru acționea
ză zi și noapte pen
tru refacerea liniilor 
de telecomunicații și a

sistemului de comuni
cații. Intre detașamen
tele care s-au distins 
in mod deosebit se 
numără și cel coman
dat de maiorul Nico
lae Chirtaș, care a 
contribuit in mod sub
stantial la darea in 
exploatare a sectoru
lui de cale ferată Po
dul Olt — Tălmaciu.

Un număr de 2 500 
de luptători ai gărzi
lor patriotice au lu
crat la ridicarea și 
consolidarea digurilor 
din zona lacurilor To- 
boc, Colentina, Fun- 
deni și a riului Dîm
bovița, salvînd impor
tante bunuri materi
ale.

Militarii pompieri 
din Mediaș și Sibiu, 
sub comanda It. colo
nel Nicolae Atanasiu 
și maistrului loan Lă- 
zăroiu, au salvat pini 
în prezent 852 de per
soane din gospodăriile 
cuprinse de apă.

Un grup de 50 de 
ostași și ofițeri ai tru
pelor Ministerului de 
Interne, in condiții de 
lucru grele, au reușit 
să ridice un dig în ju
rul stației de radio 
Bod, impiedicind ast
fel pătrunderea apel 
in clădire.

In primele rindurî, 
contopindu-și eforturi
le cu ale întregii na
țiuni. militarii armatei 
noastre își fac datoria 
bărbătește, ostășește.
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REDUCEREA IMPORTURILORo preocupare constantă și tot mai cuprinzătoare a întreprinderilor din județul Dîmbovița
De la un an Ia altul, pe măsura 

dezvoltării și modernizării sale, eco
nomia județului nostru participă tot 
mai activ la schimburile comerciale 
cu străinătatea. In această amplă 
activitate, biroul Comitetului jude
țean de partid Dîmbovița a avut și 
are permanent in vedere cerința ca 
realizarea sarcinilor de export de 
către fiecare unitate economică să 
asigure acoperirea unei părți cit mai 
mari din fondurile valutare pentru 
importuri, prin creșterea volumului 
de produse cu grad înalt de prelu- 
orare și tehnicitate destinate expor
tului, concomitent cu dimensionarea 
importurilor la strictul necesar, eu 
gospodărirea judicioasă a resurselor 
materiale provenite din import. 
Prin aplicarea măsurilor stabilite de 
colectivul permanent însărcinat cu 
problemele de importuri — care și-a 
desfășurat activitatea sub îndruma
rea directă a comisiei județene de 
comerț exterior — și cu sprijinul 
efectiv al consi
liului județean da 
control muncito
resc, anul trecut, 
de pildă, s-au rea
lizat economii la 
Importuri în va
loare de 2 772 700 
lei valută, din care 
2 064 500 Iei valu
tă în devize libe
re ; iar în cinci 
luni din acest 
an, valorificîn- 
du-so experiența 
bună de pînă acum, pe ansamblul 
județului au fost înregistrate econo
mii la importuri de 1 791 000 lei va
lută.

Pornind de la sarcinile subliniate 
de Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., în ședința din 6 februarie 
a.c., cu privire la măsurile ce se 
impun a fi luate în continuare pen
tru reducerea importurilor, secreta
riatul comitetului județean de partid 
a hotărît să lărgească colectivul pen
tru coordonarea activității de import 
de pe lingă comisia județeană de 
comerț exterior și să constituie o 
comisie județeană pentru reducerea 
importurilor. Astfel de comisii au 
fost înființate, ulterior, în fiecare 
unitate economică beneficiară de 
importuri. în mod firesc, aceste or
ganisme au efectuat o amplă ana
liză a importurilor, stabilind măsuri 
în vederea folosirii judicioase a a- 
cestora și identificării de noi rezerve 
și posibilități pentru reducerea efor
tului valutar al statului pe anul 1975 
și în perspectivă. Sintetizînd rezul
tatele analizelor întreprinse în cele 
11 unități productive, rezultă că 
pînă la finele acestui an, prin înfăp
tuirea măsurilor elaborate, se poate 
obține o micșorare a efortului valu
tar cu 6 399 000 lei valută, din care 
5 822 200 lei valută in devize libere, 
Iar în anul 1976 aceste economii vor 
crește, față de 1975, cu 1 511 700 ici

valută, din care 1 485 600 lei valută 
in devize libere.

Pentru acest an, dintre căile ce vor 
fi folosite în scopul reducerii impor
turilor amintim ; diminuarea consu
murilor specifice la principalele ma
terii prime și materiale din import, 
prin care se va realiza o economie 
de 1 795 700 lei valută, din care 
1 745 700 lei valută în devize libere. 
La întreprinderea „Bucegi" Pu
cioasa, accentul se pune pe scăderea 
consumurilor specifice la bumbac 
fibră și celofibră polinozică, pe va
lorificarea pieptănăturilor și a cape
lelor în procesul de fabricație a fi
relor groase ; la Combinatul de 
lianți și azbociment Fieni, pe econo
misirea azbestului, în urma micșoră
rii consumurilor specifice și îmbu
nătățirii tehnologiei de fabricație a 
plăcilor și tuburilor din azbociment; 
la Combinatul de oțeluri speciale 
Tîrgoviște. prin creșterea numărului 
de șarje într-o campanie, se va di

• Soluții și căi pentru reducerea efortului valutar, pentru 
dimensionarea importurilor la strictul necesar ® Acțiuni 
menite să asigure economisirea resurselor materiale din 
import, înlocuirea unor materii prime, materiale, echipa
mente și repere cu altele din producția internă, la același 

nivel calitativ
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minua consumul de cărămidă de 
magnezită și crommagnezită ; la în
treprinderea „Steaua electrică" 
Fieni, acțiunile inițiate vizează eco
nomisirea sîrmelor de wolfram, mo
libden, nichel și a altor materiale.

De certă eficacitate este, de ase
menea, înlocuirea pe scară tot mai 
largă a unor materii prime, mate
riale și echipamente achiziționate 
pînă acum din import, cu altele si
milare din producție indigenă (asi
milate sau în curs de asimilare în 
țară), ceea ce va asigura reducerea 
efortului valutar cu 2 986 400 lei va
lută, din care 2 714 400 lei valută în 
devize libere. între altele, trebuie 
remarcate în acest domeniu între
prinderea mecanică de utilaj tehno
logic Moreni, care în locul a 48 tone 
țeava din oțel special din import va 
utiliza țeava asimilată de „Republi
ca" București ; întreprinderea de 
utilaj _chimic Găești, unde se dimi
nuează importul de țeavă inox. prin 
folosirea în construcția unor utilaje 
chimice a țevilor asimilate tot de 
către unitatea bucureșteană ; între
prinderea de utilaj petrolier Tîrgo
viște, care, analizînd posibilitatea 
înlocuirii unor materiale și echipa
mente pentru producție, asimilate 
de către diferite unități specializate 
din țară, și-a propus să micșoreze 
substanțial importul acestora. (în 
întreprindere au fost identificate și 
alte importante rezerve de reducere 
a efortului valutar, dar pentru fruc
tificarea acestora solicităm sprijinul 
întreprinderii de articole tehnice 
Brașov, în scopul realizării furtunu
lui pentru sondaje, întreprinderii 
mecanice Plopeni, în vederea con
struirii- pompelor hidrostatice care 
.au fost omologate). Bune rezultate 
va obține și întreprinderea de 
strunguri Tîrgoviște, prin renunța
rea la unele repere, ce se vor asimila 
în țară, pentru strungurile SARO 
42/60. Totodată, în urma asimilării 
segmenților de cuplare pentru strun-

furile SARO 16/25 și 42/60 de către 
ntreprinderea de elemente de frînă 

Rîmnicu-Sărat, utilizării sistemelor 
de ungere asimilate de „Balanța" Si
biu, se vor înregistra importante 
economii valutare. Au fost depistate 
și alte posibilități de reducere a im
porturilor în perspectivă, pe baza 
echipării strungurilor cu pompele de 
răcire AR-1 și AR-2, pentru care 
este necesară urgentarea asimilării 
acestora de către întreprinderea de 
pompe București. Asemenea solici
tări adresează unor unități și între
prinderea de frigidere Găești : prin 
asimilarea în țară a unor repere și 
produse necesare echipării frigidere
lor, cum sînt cablu de alimentare, 
de către întreprinderea „Electromu- 
reș“ Tîrgu-Mureș, sau capota-lampă 
— de către întreprinderea chim'că 
Orăștie, se poate asigura reducerea 
simțitoare a efortului valutar. De a- 
semenea, sînt posibilități de scădere 
în continuare a importurilor în acest 

an, în urma asi
milării materia
lului mastic 78- 
ABBS de către în
treprinderea „An- 
ticorozivul" din 
București, pentru 
care cerem spri
jinul organelor 
centrale.

Importante re
zultate în dimi
nuarea importu
rilor vor fi înre
gistrate în a- 

cest an pe baza realizării unui 
volum cit mai mare de piese de 
schimb și SDV-uri în întreprinderile 
județului sau în colaborare cu dife
rite unități specializate din țară, 
precum și prin procurarea de la 
furnizorii interni a unor aparate de 
măsură și control. Numai în urma 
acestor acțiuni se vor economisi în 
1975 1 358 200 lei valută, din care
1 313 200 lei valută în devize libere. 
Importante reduceri ale importurilor 
vor fi obținute pe această cale de 
Combinatul de lianți și azbociment 
Fieni. întreprinderea de utilaj chimic 
Găești, „Steaua electrică" Fieni, Com
binatul de oțeluri speciale Tîrgoviște, 
întreprinderea de utilaj petrolier Tîr
goviște, întreprinderea județeană de 
industrie locală ș.a. De asemenea, 
importul se va reduce pe baza reali
zării prin autoutilare a unui număr 
cit mai mare de mașini, utilaje și 
instalații, echipamente de completare 
pentru noi capacități de producție 
sau în vederea eliminării unor „locuri 
înguste" în procesul de fabricație. 
Totodată, au fost stabilite măsuri e- 
nergice pentru asimilarea cit mai ra
pidă și integrală în fabricație a pro
duselor pe bază de licențe, la între
prinderea de strunguri și Combina
tul de oțeluri speciale din Tîrgo
viște, întreprinderea de frigidere 
din Găești ș.a.

Biroul comitetului județean de 
partid, prin consiliul județean de 
control muncitoresc și comisia pen
tru reducerea importurilor, va între
prinde în continuare noi acțiuni 
pentru realizarea măsurilor stabilite, 
cit și pentru identificarea de noi po
sibilități, pentru întărirea exigenței 
cadrelor de conducere din întreprin
deri, în acest domeniu, în așa fel in
cit în 1975 și în viitorul cincinal uni
tățile economice să înregistreze noi 
rezultate în diminuarea importurilor.

Inq. Ion CĂL1NESCU 
secretar al Comitetului 
județean Dîmbovița al P.C.R.

UJCM VRANCEA»

Produse noi si servicii«

prompte pentru populație
Expoziția permanentă cu vîn- 

zare organizată la Focșani de 
Uniunea județeană a cooperati
velor meșteșugărești Vrancea 
continuă să se bucure de aten
ția unui mare număr de vizita
tori. Sînt prezentate peste 200 de 
produse — de la mobilier pînă 
la articole de artizanat și obiecte 
de uz casnic. în afara vînzârilor, 
expoziția constituie un cadru 
propice de confruntare a activi
tății meșteșugarilor cu cerințele 
imediate și de perspectivă ale 
populației. De fapt, așa cum 
ne spunea și tovarășul Chi
rii Bivolan, președintele UJCIvI- 
Vrancea, găsirea modalităților 
practice de a răspunde în condi
ții bune solicitărilor tot mai mari 
ale populației a fost și este în 
continuare o preocupare con
stantă a tuturor sectoarelor de 
activitate din cadrul uniunii.

Elocvent este și faptul că in 
decursul primului semestru din 
acest an, în unitățile prestatoa
re de servicii au fost executate 
peste 80 de modele noi de îm
brăcăminte, 70 de modele noi de 
încălțăminte și obiecte de maro- 
chinărie, noi tipuri de mobilier 
executate la comandă. Atelierul 
de proiectare al uniunii a în
cheiat pregătirile pentru asimi
larea și intrarea în producție, 
începînd cu trimestrul III, a unor 
noi tipuri de mobilier, articole 
de sport, obiecte din fier for
jat și altele, care vor fi produse 
în secțiile din Focșani, Adjud și 
Mărășești. Semestrul II începe 
de altfel și cu o bază solidă, 
concretizată în rezultatele obți
nute de la începutul anului și 
pînă în prezent : un spor la pro- 
ducția-marfă de peste 5 milioane 
lei, depășirea livrărilor de măr
furi către fondul pieței cu mai 
bine de 2 milioane lei, depășirea 
planului la desfacerea mărfurilor 
prin rețeaua proprie cu oesle 
800 000 lei și altele. (Dan Dră- 
gulescu).

AZI ULTIMA ZI LA
Tragerea excepțională 

Pronoexpres

Mîine, 6 iulie. Administrația 
de Stat LOTO-PRONOSPORT 
organizează o nouă tragere ex
cepțională PRONOEXPRES, la 
care se vor atribui numeroase 
și importante premii în bani, 
autoturisme („DACIA 1300“ și 
,.SKODA S 100“), precum și 
excursii de cite 2 locuri in 
U.R.S.S. (cu trenul, durata 
circa 14 zile) și in R. S. CEHO
SLOVACĂ (cu autocarul, dura
ta circa 16 zile).

Se vor efectua 8 extrageri în 
2 faze. La faza I se vor efec
tua 4 extrageri, fiecare de cite 
9 numere- din 45, iar la faza a 
Ii-a se vor efectua alte 4 ex
trageri, fiecare de cite 8 nume
re'din 45. în total, vor.fi extra
se 68 de numere cîștigătoare.

Participarea se face cu bilete 
de cite 6 lei și 15 lei varianta, 
cea de 15 lei avînd dreptul de 
participare la toate cele 8 extra
geri.

La prima confruntare 
cu publicul

Expoziția de pictură, grafică și sculptură a absolven
ților institutului de arte plastice „N. Grigorescu" — 

promoția 1975

Expoziția absolvenți
lor din acest an ai 
institutului dc arte 
plastice „N. Grigores
cu" — organizată sub 
egida institutului în 
sala de expoziții a 
Teatrului Național — 
reunește lucrările ce
lor mai buni studenți 
ai secțiilor de pictură, 
grafică și sculptură 
care au obținut, prin 
concurs, dreptul de a 
se specializa, încă un 
an, sub supravegherea 
unui profesor.

Cei 11 absolvenți a- 
duc, odată cu această 
expoziție, o seriozita
te de atitudine și o 
gravitate în abordarea 
meseriei lor, care se 
impun de la bun în
ceput privitorului. 
Semnificațiile deose
bite ale manifestării 
nu tin atît de origina
litatea lucrărilor pre
zentate, cit de capaci
tatea de a transmite 
un întreg univers de 
gînduri. sentimente, 
năzuințe. Expoziția 
este, totodată, dovada 
seriozității și pasiunii 
autorilor. prilej de 
amplă și reală con
fruntare ; demonstra
ție edificatoare a di
mensiunilor la care se 
realizează pregătirea 
artistică a tinerilor 
plasticieni. De altfel, 
in această etapă inci
pientă a creației, in
fluența profesorilor 
sau a unor modele de 
prestigiu este lesne de 
recunoscut (ă maes
trului Alexandru Ciu-

curencu sau a profe
sorului M. Cilievici).

Demne de menționat 
ni se par preocupări
le orientate în direc
ția posibilităților de 
expresie oferite de 
culoare. Fără a părăsi 
calitățile plastice ale 
concretului. lucrările 
de pictură prezentate 
sint mărturii ale unor 
stări afective declan
șate de momente ale 
realității și, totodată, 
dovada unui demers 
rațional, deliberat, în 
reconstituirea unor 
scene istorice sau con
turarea unor motive 
ale vieții cotidiene. 
Am remarca astfel lu
crările lui Gh. Iovian 
(„Miner", „Secvență 
de război", „împotriva 
violenței" etc.), cu pu
tere de iradiație poe
tică. sau picturile Iul 
Gh. Mazilu („Portret". 
„Cuplu"), în care so
brietatea culorilor se 
asociază unei expri
mări concise, evoca
toare. Ritmul și monu
mentalitatea unor lu
crări ca „Filă de isto
rie" sau „Brigada" 
semnate de Ion Neagu 
își află afinități de fi
lieră ciucurenciană cu 
lucrările realizate de C. 
Andronic („Pagină is
torică", „Front". „O- 
gor“ etc) în culori lu
minoase. iradiante. V. 
Mancaș și-a aflat în 
caligrafierea motivelor 
(„Obiceiuri de Anul 
nou", „Strîngerea re
coltei". „Serbare cîm- 
penească"), în croma
tica vie- afinități cu

un întreg filon nara
tiv de influentă me
dievală din pictura 
noastră.

Lucrările de sculp
tură, din păcate mult 
mai puține din punct 
de vedere numeric, 
evocă mari persona
lități ale culturii și 
istoriei noastre, pre
cum Al. Vlahuță și 
G. Călinescu (Gh. A- 
dam), D. Cantemir 
(Russu Liviu), I. Bar
bu (N. Pădureanu), 
N. Iorga (Răchită L.), 
M. Filotti (Farcaș Vio
rel), izbutind, de fie
care dată, ca dincolo 
de trăsăturile precis 
nominalizabile ale 
personajelor evocate, 
să facă sesizabile o 
viziune, un stil pro
priu.

Grafica de șevalet 
semnată de Cristina 
Gruia (ciclul „Trei 
sferturi de secol XX“) 
sau Kira C. Popescu 
(ciclul „Amintiri") vă
dește aceeași intenție 
de a aborda probleme 
acut contemporane.

în interiorul acestor 
determinări armonioa
se de ansamblu, deși 
foarte diverse, putem 
vorbi de existența 
unor personalități în 
formare. Tinerii ab
solvenți, pe baza unei 
bune pregătiri de spe
cialitate, au făcut pri
mii pași pe calea ex
primării artistice. 
Timpul va adinei, spe
răm, calitățile contu
rate acum.

Marina PREUTU

)

Succesul Teatrului Mic la Varșovia
în luna iunie, pe 

scenele poloneze au 
evoluat 18 colective 
teatrale din 16 țări, în 
cadrul manifestării in
ternaționale — sezonul 
„Teatrul națiunilor". 
Repertoriul a fost deo
sebit de bogat, au fost 
trecute în revistă dife
rite școli regizorale, 
creațiile unor actori 
excelenți. în cadrul 
sezonului au fost or
ganizate simpozionul 
de teatrologie și Con
gresul Asociației inter
naționale a criticilor 
de teatru.

Scena românească a 
fost reprezentată de 
un colectiv al Teatru
lui Mic din București, 
care a adus publicu
lui piesa lui Marin So- 
rescu „Matca", în regia

lui Dinu Cernescu. 
Prezența mesagerilor 
artei românești pe 
scena unuia din cele 
mai moderne teatre 
varșoviene, „Teatr 
Powszechny", s-a bu
curat de o deosebit de 
caldă primire din 
partea spectatorilor. 
Critica de specialitate 
a ținut să aducă oma
giul ei prezenței acto
rilor noștri. Numeroa
se ziare centrale au 
inserat cronici pe mar
ginea celor două, spec
tacole susținute de 
Teatrul Mic. între . a- 
cestea, cotidianul „Zy- 
cie Warszawy" rele
vă : „Spectacolul este 
simplu, de o înaltă în
cărcătură poetică, mo
dern în mijloacele de 
exprimare. între actori

se impune eroina prin
cipală, Leopoldina Bă
lănuță, actriță minuna
tă, de un dramatism 
neobișnuit, ce posedă o 
bogată forță de suges
tie, o mobilitate ne- 
maiîntîlnită a feței și 
ochilor, una din reve
lațiile actoricești ale 
actualului sezon al 
Teatrului națiunilor".

Aprecierile din pre
sa poloneză, precum 
și ale emisiunilor pos
tului de radio care au 
marcat evoluția colec
tivului bucureștean 
sint sintetizate in titlul 
cronicii apărute in zia
rul citat : „Succesul ro
mânilor".

Gheorqhe 
CIOBĂNU

Varșovia.

I FAPTUL
DIVERS
Ceasul
6 OOO OOO

celă- 
aude 

nostru
Sună telefonul. De la 

lalt capăt al firului se 
glasul corespondentului 
pentru județul Arad, C. Simion:

— Notați două-trei rînduri: 
pe banda de montaj a fabricii 
„Victoria" din Arad a intrat, de 
citeva minute, ceasul cu nr. 
6 000 000. Și încă ceva : este al 
60-lea tip de ceas fabricat aici. 
Și mai notați că multe din ele 
au fost și sînt solicitate în țări 
cu vechi tradiții în materie : 
Anglia, Franța, R. F. Germania, 
Olanda, Belgia... Si știți pentru 
ce sînt solicitate ? Vă stă cea
sul dacă vă spun : pentru pre
cizie.

— Precis ?
— Precis 1 Ca un ceas de 

Arad...

„ștampilă"
Curtea săteanului Vaier Su

ciu din comuna Chinteni, ju
dețul Cluj, se umpluse cu tot 
felul de blocuri de piatră, 
fragmente, de țiglă și olane, 

specia-

felul de

Sosiți la fata locului, specia
liștii Muzeului de istorie și ar
heologie al Transilvaniei din 
Cluj-Napoca au fost conduși 
de Vaier Suciu în punctul de 
la hotarul comunei, unde le 
găsise. Cercetările efectuate de 
arheologi s-au soldat cu alte 
descoperiri : ziduri de piatră 

olane, 
Toate

legate cu mortar, țigle, 
fragmente de vase etc. ____
provenite din ruinele unei gos
podării rurale din epoca ro
mană, așezată în apropiere de 
Napoca. Dar una din cele mai 
prețioase descoperiri în punctul 
amintit aparține aceluiași să
tean. Este vorba de o cărămi
dă imprimată cu o „ștampilă" : 
VAL CAT. Probabil — afirmă 
specialiștii — este numele pre
scurtat al gospodarului de pe 
vremuri. Cărămida a fost do
nată muzeului.

Pentru
citeva

La Universitatea din Timișoara 
a avut loc simpozionul „Pregătirea 
studenților din facultățile cu profil 
didactic pentru viitoarea lor activi
tate instructiv-educativă", organizat 
de Uniunea sindicatelor din învăță
mânt. știință și cultură, împreună 
cu forurile locale. Cele peste 100 de 
referate prezentate în cadrul ședin
țelor plenare și pe secții de specia
litate au abordat. în lumina sarci
nilor stabilite de Congresul al XI- 
lea al P.C.R., direcțiile și modalită
țile de ridicare a nivelului de pre
gătire și de integrare operativă și 
eficientă a viitorilor profesori în 
activitatea educațională. Au parti
cipat cadre didactice, cercetători și 
specialiști din toate centrele uni
versitare ale tării. (Cezar Ioana).

ROMÂNIA-FILM prezintă s

„PA VLINKA"
O producție a studiouri

lor cehoslovace. Cu : Bri- 
gita Hausnerovâ, Marian 
Kleis, Marie Brozova. Re
gia : Karel Kachyna.

cireșe...9
Trei copii din Valea Seacă 

(Bacău), trecînd pe lingă cireșii 
factorului poștal Nicolae Ma
xim, nu-s-au putut stăpîni să 
nu le admire ramurile încărcate 
de rod bogat: Și cu cit se uitau 
mai mult, cu atît le lașa gura 
apă. Și copiii, precum copiii : 
au cules citeva, de poftă. Nici 
n-au apucat bine să le ducă la 
gură, că stăpînul lor și-a făcut 
anariția, cu o falcă-n cer și cu 
alta în pămînt. După ce le-a 
tras o mamă de bătaie, furiosul 
poștaș i-a luat pe cei trei copii 
Și i-a închis într-un... coteț. în 
zadar s-au rugat vecinii să le 
dea drumul. Ba, pe o bătrînică 
(I. G.), mai insistentă, furiosul 
poștaș a lovit-o. I-a ținut se
chestrați o jumătate de zi. Abia 
după ce a fost chemată miliția, 
cei trei copii — flămînzi, sne- 
riați și cu vinătăi — au fost 
eliberați.

Falsul
cioban

FILIALA A.T.M. LA BÎRLAD
De curînd, tn municipiul Bîrlad 

au avut loc manifestări cu prilejul 
înființării filialei locale a Asocia
ției oamenilor de teatru și muzică 
din țara noastră. Teatrul „Vic
tor Ion Popa" din localitate, 
a organizat, între alte manifestări 
și simpozionul cu tema : „Valorifi
carea dramaturgiei originale pe 
scena bîrlădeană în ultimele două 
stagiuni", la care au participat invi; 
tați — dramaturgi, critici, oameni 
de teatru — din București, Cluj-Na- 
poca, Bacău și Iași. (Lăluci Crăciun).

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ .
La Petroșani a avut loc o sesiu

ne științifică de comunicări cu tema 
„Modalități politice și cultural-edu
cative de promovare a principiilor 
eticii și echității socialiste în viața 
socială din Valea Jiului". Comuni
cările prezentate au sintetizat con
cluziile desprinse din cercetarea 
efectuată pe această temă în 
vara anului 1974 de către o e- 
chipă de sociologi. Pornind de la 
cercetarea din teren, comunicările 
au evidențiat experiența pozitivă 
in munca politică și cultural-edu- 
catlvă pentru promovarea princi
piilor eticii și echității socialiste în 
Valea Jiului și s-au orientat, în 
marea lor majoritate, spre identifi
carea de noi metode și forme con
crete ale muncii politice de masă. 
(Tiberiu Spătaru).

„SĂRBĂTOAREA TEIULUI"
în pădurea de la Buciumeni-Ga- 

lațl- s-a desfășurat tradiționala 
„Sărbătoare a teiului", amplă ser
bare populară prilejuită de culesul 
florii de tei. In programul mani
festărilor au figurat : un moment 
haiducesc, o șezătoare, o nuntă ță
rănească, parada portului popular 
local, o stină țărănească, un pro
gram artistic, Întreceri sportive și 
altele, precum și momentul pro- 
priu-zis al culesului florii de tei. Au 
participat un mare număr de cetă
țeni din partea locului sau veniți 
in excursie din orașele apropiate. 
La reușita serbării și-au dat 
concursul formații artistice din co
muna Buciumeni și localitățile în
vecinate. (Dan Plăeșu).

De cum a descins tn comuna 
Deliu (Arad), a întrebat in 

.„j. dacă oa- 
multe și dacă 

un cioban

La prima vedere, obiectul însem
nărilor de față — pătrunderea fii" 
mului românesc in circuitul interna
țional al Valorilor cinematografice — 
ar putea părea ca fiind de un in
teres limitat. în realitate însă, este 
o problemă majoră, intim legată de 
maturitatea și de obiectivele artis
tice, ideologice ate cinematografiei 
naționale. Nu avem în vedere, de
sigur, participările la diferite festi
valuri, gale, săptămini ale filmului 
etc... Ci prezența efectivă a filmelor 
noastre în marile circuite ale vaste
lor rețele cinematografice din lume, 
în cadrul schimbului de idei și de 
valori artistice pe plan mondial.

în ultima vreme au fost obținute 
succese semnificative pe această 
linie și dacă am examina lista fil
melor românești achiziționate și di
fuzate peste hotare, am constata că 
este vorba de acele filme care au 
întrunit sufragiile marelui public din 
țara noastră. Și consemnăm cu sa
tisfacție acest adevăr, deoarece ex
portul de filme nu este un scop in 
sine, ci o cale de răspîndire, de pre
zentare — cu mijloacele artei — a 
realităților și năzuințelor poporului 
nostru. Se știe că filmul nu este o 
marfă oarecare ; el este un produs 
artistic care reflectă o ideologie de
finită și exprimă o anume poziție 
politică. A contribui în mod real, de 
pe pozițiile politice-ideologice ale 
societății noastre, Ia prezentarea 
peste hotare a realităților, a proble
maticii umane și sociale cu care se 
confruntă poporul român în efortul 
creator de edificare a noii orinduiri ; 
a dezvălui, cu mijloacele artei, forța 
ideilor înaintate, caracterul pasio- 
'nant al proceselor și transformări

lor revoluționare, al mutațiilor inter
venite în conștiințe, aspectele cele 
mai semnificative ale drumului spre 
treptele înalte ale civilizației socia
liste; a releva spiritualitatea po
porului nostru și vigoarea tradițiilor 
sale, consecvența luptei sale pentru 
libertate socială și națională, pentru 
independența patriei — iată citeva 
preocupări esențiale menite să con
fere filmelor noastre personalitate, 
un glas propriu in concertul cinema
tografiei contemporane. Cu alte cu
vinte, afirmarea internațională a ci
nematografiei noastre presupune ine
ditul și originalitatea de substanță, 
izvorîte din realitățile țării, ex
presii ale fenomenelor și proce
selor semnificative, ale înnoiri
lor proprii acestor realități. Re- 
ferindu-ne la istoria filmului, putem 
afirma că încercarea de a im

pune prin demonstrații teribiliste 
sau prin atitudini de frondă 
juvenilă s-a dovedit întotdeauna fără 
sorți de succes, chiar dacă s-a în- 
timplat ca exponenți ai unei cine
matografii sau ai alteia să se înscrie 
— efemer — în atenția unei anumite 
critici ce operează după criterii dis
cutabile, exclusiviste, opuse pre
ferințelor milioanelor de spectatori 
de pretutindeni. în aceeași ordine de 
idei, ni se pare importantă și fide-

etice care să releve nu numai am
bianța in care trăiește un po
por, ci însăși conformația sa 
psihică, viața interioară, capacitatea 
de a acționa în anumite situații ala 
existenței. Pe de altă parte, este ne
cesar, cred eu, ca și filmele noastre 
să intre mai ofensiv în dezbaterea 
ideilor care frămîntă lumea contem
porană, dezbatere la care țara noas
tră participă efectiv pe multipla 
planuri.

ca o aspirație spre îndeplinirea înal
tei misiuni social-educative a cine
matografiei noastre, in spiritul exi
gent și stimulativ al politicii partidu
lui nostru în domeniul culturii. O 
serie de succese recente — amplu 
comentate și asupra cărora nu îmi 
propun să mai revin — constituie o 
experiență promițătoare, o experien
ță care se cere dezvoltată și extinsă, 
cu contribuția celor mai înzestrați 
scenariști și regizori, din toate gene-

Cum asigurăm integrarea 
filmului românesc în circuitul 

internațional de valori 
cinematografice ?

litatea față de caracterul accesibil, 
popular al artei cinematografice. Nu 
facem nici o descoperire susținind că 
popularitatea unui film, forța lui de 
pătrundere, de convingere depind de 
conținutul său de fapte, sentimente, 
atitudini față de viață și față de 
multiplele probleme ale ei. Acest 
conținut specific, exprimat într-o 
modalitate originală, proprie, trebuie 
să marcheze mai puternic și filmele 
românești.

Deseori, in filmele noastre ne mul
țumim cu redarea in imagini cit mai 
sugestive a frumuseții peisajelor, a 
costumelor, a decorurilor, a monu
mentelor arhitectonice, a vestigiilor, 
uneori unice în lume. Este bine, 
după părerea mea, că încercăm să 
facem cunoscut lumii tezaurul de pi
toresc de care dispun țara și poporul 
nostru. Dar a ne limita la aceasta 
înseamnă a parcurge doar o jumăta
te a drumului, pentru că ceea ce in
teresează în primul rind sint „peisa
jele umane", „construcțiile sufletești", 
noile structuri morale, atitudinile

Gînduri despre artă 
de Mircea DRĂGAN

Realizările din ultima vreme ale 
cinematografiei naționale dovedesc 
că ne putem asuma astfel de sarcini 
de creație. Ar trebui, așadar, să 
ne debarasăm categoric de com
plexul „cinematografiei tinere", al 
„cinematografiei mici", năpădite de 
fel de fel de rețineri, și să abordăm 
cu mai multă îndrăzneală și consec
vență o problematică majoră, su
biecte de largă respirație, apte să 
răspundă interesului manifestat pe 
toate meridianele față de realitățile 
revoluționare ale țării noastre. A- 
ceasta e singura cale capabilă — în 
cazul unei tratări artistice corespun
zătoare — să scoată orice cinemato
grafie din anonimat.

Aspirația legitimă spre universali
tate se cere înțeleasă In primul rind

rațiile. Pentru a obține această ge
neralizare, pentru a ridica întreaga 
producție de film la cote calitative 
superioare, este necesar să preîntim- 
pinăm — printr-un efort colectiv — 
repetarea unor neajunsuri frecvente. 
De aceea aș vrea să spun — cu si
guranța izvorîtă din experiența cine
matografiei noastre — citeva cu
vinte despre ceea ce nu tre
buie făcut, despre acele căi în
chise, despre acele piste din capul 
locului eronate. în primul rind, în 
domeniul artei cinematografice so
cialiste nu se poate accepta subordo
narea creației gustului sau preten
țiilor „beneficiarului extern", deci 
trebuie eliminată posibilitatea reali
zării unor filme potrivit cerințelor 
„pieței" cinematografice din cutare 
sau cutare țară, filme care, lipsite 
de izvorul autentic al artei, ar fi în 
cel mai bun caz doar semifabricate,

produse subartistice. De asemenea, 
ar trebui exclusă cu desăvîrșire po
sibilitatea (căreia i-am plătit și noi 
un tribut deslul de greu) ca un crea
tor sau altul să-și conceapă filmul 
special în vederea participării la 
competițiile internaționale. A conce
pe și turna un film pentru un anu
me festival înseamnă a plăti tribut 
modelor cinematografice, gusturilor, 
concepțiilor și pozițiilor unui grup 
restrins de membri ai juriului, cri
tici sau realizatori. în afară de a- 
ceasta, dorința de a ciștiga un pre
miu (firească de altfel) nu trebuie 
să-l determine pe realizator la con
cesii.

Tot atît de periculos, poate mai 
dăunător decit toate, este procedeul 
imitării în totalitate sau parțial a 
filmelor de succes internațional, de 
la care se iau uneori procedee, me
tode, rezolvări sau alte caracteristici 
și se asamblează într-un tot de obi
cei neunitar și fals — lipsit de ade
rentă la public. La fel de sterilă este 
și tendința de a-ți lua ca model un 
mare creator de filme, încercind să-1 
„ajungi" prin exprimarea unor idei 
sau realități ale noastre în maniera 
respectivului artist. Toate acestea nu 
pot duce decit la apariția unor peli
cule hibride, devitalizate și fatalmente 
neacceptate nu numai de publicul 
spectator din propria țară, dar chiar 
de cercurile cărora în mod mai mult 
sau mai puțin mărturisit le-au fost 
adresate. Acestea sînt doar citeva 
aspecte ale temei puse în discuție — 
asupra cărora mi se pare necesar să 
medităm cu toată răspunderea.

în încheierea însemnărilor de față 
mi-aș propune reafirmarea altui a- 
devăr, de mult cunoscut, dar, din pă
cate, uneori uitat, și anume că nu 
poate exista un autentic mare suc
ces internațional al unui film nere
cunoscut de publicul din țara unde 
a fost creat. Alături de necesitatea 
exprimării unei gîndiri originale, a 
unei poziții înaintate, nobile în pro
blemele vieții moderne, într-o ma
nieră accesibilă, lipsită de imitații, 
obținerea adeziunii publicului larg 
din țara noastră mi se pare condiția 
sine qua non a pătrunderii filmu
lui românesc in arena internațională, 
în sălile populate de milioane de ti
neri și vîrstnici, doritori să înglobeze 
în universul emoțiilor artistice și al 
cunoștințelor lor cit mai multe des
pre viața, aspirațiile, concepțiile oa
menilor României de azi.

țziiuu-/, «• I 
dreapta și-n stânga 
menii au oi mai 
oile au nevoie 
ca el.

— Avem și 
noștri. Întrebați

de
noi 
la

ciobanii 
—------- ------- ™ primărie,
poate, o mai fi nevoie de unul.

A întrebat, și la primărie, dar 
a fost întrebat și el de unde 
vine, cine este, pe unde a mai 
păstorit...

. — Mă cheamă Ion Banu și 
sint de prin Sibiu. Cioban get- 
beget, din tată-n fiu.

A doua zi, lucrătorii de la 
postul de miliție aflau că res
pectivul nu e nici din Sibiu, 
nici cioban. Ba. mai mult : nu-l 
cheamă nici Ion Banu, ci Ion 
Luca, de fel din Micești, jude
țul Alba, și se sustrăgea de la 
executarea unei pedepse de un 
an și jumătate închisoare pen
tru furt din avutul obștesc.

Șoferul9

fantomă
Mircea Pașca, procuror-șef din 

Mediaș, ne istorisește pățania lui 
Ion Novac. Acesta, ducindu-se la 
autobaza din Mediaș pentru a 
solicita un camion să-i transpor
te niște mobilă la Tîrgu-Mureș, 
s-a pomenit strigat de cineva și 
luat la braț :

— Sint convins că vrei un ca
mion. Este ? Este. Află că e 
greu. Dar te ajut eu. Mă cheamă 
Ștefan Dragoș. Sint șofer. Uite 
o țidulă la mină, dă un aconto 
de 600 de lei și vino poimâine 
că te duc și in Lună, dacă vrei.

Novac i-a dat banii, iar după 
două zile s-a prezentat la auto
bază, a întrebat in dreapta, a 
întrebat in stingă, dar nimeni 
nu-l cunoștea pe Ștefan Dragoș. 

nici n-avea de unde, pentru 
nu exista. Sesizate, organele 
miliție l-au descoperit repede 
Dragoș, care de fapt era

Și 
că 
de 
pe 
Fănică Firan, de fel din Petro
șani, una și aceeași persoană cu 
cel care a mai avut 14 condam
nări.

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"
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COMUNICAT COMUN Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 4 VENEZUELEI

privind vizita oficială în România a căpitanilor
regenți ai Republicii San Marino

La invitația președintelui Republi
cii Socialiste ~ 
Ceaușescu, și
Ceaușescu, căpitanii regenți ai Re
publicii San Marino, Alberto Cec
chetti și Michele Righi, au efectuat, 
împreună cu soțiile, o vizită oficială 
în România, în perioada 30 iunie — 
4 iulie 1975.

în cursul șederii în România, că
pitanii regenți ai Republicii San Ma
rino și personalitățile care i-au Înso
țit au vizitat obiective economice, 
social-culturale si turistice din Ca
pitală, din nordul Moldovei și de pe 
litoralul Mării Negre, inalții oaspeți 
bucurîndu-se pretutindeni de o pri
mire prietenească.

în timpul vizitei, între președin
tele Republicii Socialiste România șî 
căpitanii regenți ai Republicii San 
Marino au avut loc convorbiri, care 
s-au desfășurat intr-o atmosferă de 
cordialitate și înțelegere reciprocă, 
expresie a bunelor relații dintre cele 
două țări și popoare.

Din partea română, la convorbiri 
au participat : Emil Bobu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Paul 
Nr< 'cu, viceprim-ministru și mi
nistrul educației și învățămtntului, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe. Pompiliu Celan, consu
lul general al Republicii Socialiste 
România în Republica San Marino.

Din partea sanmarineză au parti
cipat : Gian Luigi Berti, secretar de 
stat pentru afaceri externe și politi
ce, Giordano Bruno Reffi, ministrul 
instrucțiunii publice, culturii și spec
tacolului. Raffaele Giardi, șeful 
celariei Secretariatului de Stat.

în cadrul convorbirilor a fost 
minat stadiul de dezvoltare a 
fiilor româno-sanmarineze și a 
ioc un larg schimb de păreri în 
blemele internaționale actuale.

Părțile au constatat cu satisfacția 
evoluția ascendentă a relațiilor din
tre cele două țări, mai ales după vi
zita în San Marino a președintelui 
Republicii Socialiste România.

Cele două părți au apreciat pozi
tiv ridicarea. în mai 1974. a nivelu
lui raporturilor de reprezentare ro
mâno-sanmarineze. Totodată, a fost 
exprimată voința comună de a dez
volta pe mai departe relațiile dintre 
România și San Marino pe multiple 
planuri.

Din partea sanmarineză s-au ex
primat respectul și aprecierea față 
de activitatea internațională a Repu
blicii Socialiste România, consacrată 
păcii, securității și cooperării inter
naționale.

Din partea română s-au exprimat 
respectul și aprecierea pentru poli
tica de neutralitate de îndelungată 
tradiție dusă de Republica San Ma
rino.

Părțile au subliniat Importanța 
schimburilor de vizite și a contacte
lor la toate nivelurile pentru adin- 
cirea colaborării, prieteniei și înțele
gerii mutuale.

în acest scop și pentru realizarea 
unei mai bune cunoașteri reciproce, 
în timpul vizitei s-a procedat la 
semnarea Acordului de colaborare 
in domeniile culturii, invățămîntu- 
lul, turismului și sportului între Gu
vernul Republicii Socialiste România 
șl Guvernul Republicii San Marino, 
ca . și a Acordului privind desfiin
țarea vizelor.

Din partea română acordurile au 
fost semnate de George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, iar din 
partea sanmarineză de Gian 
Berti, secretar de stat pentru 
ceri externe și politice.

Cele două părți au exprimat 
vlngerea că aceste acorduri consti
tuie un cadru propice pentru dezvol
tarea colaborării în domeniile cultu
ral, artistic, turistic și sportiv, prin 
cooperarea dintre instituțiile de în- 
vățămînt, cultural-artistice, turistice 
și sportive, prin schimburile de pro
fesori, studenți și elevi, oameni de 
cultură și artă, sportivi, precum și 
prin contacta între cetățenii celor 
două țări.

Examinînd unele probleme actuale 
ale vieții internaționale, părțile au 
sublim” t mutațiile profunde și rapi
de ca” au loc în lume, apreciind că 
trăsătura de bază a epocii noastre o 
constituie afirmarea voinței popoare
lor de a trăi libere, de a așeza la 
baza relațiilor lor principiile depli
nei egalități In drepturi, respectului 
independentei șl suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne, dreptului fiecărui popor de a 
dispune liber de soarta sa, avanta
jului reciproc, renunțării la folosi
rea forței sau la amenințarea cu 
forța.

în convorbiri, un loc deosebit de 
important l-a ocupat problema Con
ferinței pentru securitate și coope
rs "e in Europa.

Constatînd cu satisfacție progrese
le înregistrate de lucrările Conferin
ței, părțile au exprimat hotărîrea ță
rilor lor de a depune eforturi susți
nute, conjugate cu cele ale celorlalte 
state participante, pentru încheierea 
cu succes a fazei în curs, pentru a 
asigura convocarea celei de-a treia 
faze la o dată cit mai apropiată și la 
nivelul cel mai, înalt. în același timp, 
ele au afirmat necesitatea elaborării

România, Nicolae 
a tovarășei Elena

și an-
traini-

Can-
exa- 
rela- 
avut 
pro-

unor documente cit mai clare 
gajante, care să creeze o bază . __
că și de largă perspectivă relațiilor 
de cooperare intre țările continentu
lui, inclusiv cele situate în bazinul 
mediteranean, să ofere garanția că 
acestea vor putea trăi in pace, la 
adăpost de orice amenințare sau a- 
tingere a securității lor.

în acest cadru au fost subliniate 
Importanța urmărilor instituționale 
ale conferinței și influența pozitivă 
pe care o exercită întărirea păcii, în
crederii și securității în Europa asu
pra relațiilor internaționale contem
porane.

Cele două părți au subliniat nece
sitatea ca toate statele să-și intensi
fice eforturile pentru statornicirea 
unor noi relații între țările continen
tului european — care să ducă la li
chidarea concomitentă a blocurilor 
militare, la desființarea bazelor mi
litare și retragerea trupelor străine 
de pe teritoriile altor state, la redu
cerea substanțială a forțelor armate, 
ca primi pași în direcția dezarmării 
generale — garantată In mod cores
punzător.

A fost subliniată necesitatea de a 
se depune in continuare eforturi 
hotărîte pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru reducerea substan
țială a cheltuielilor militare, a arma
telor și armamentelor, pentru folosi
rea resurselor provenind din dezar
mare. in scopul dezvoltării pașnice. 
Părțile au reliefat că realizarea 
dezarmării generale și, !n primul 
rind, a dezarmării nucleare, cauză 
vitală a popoarelor, constituie o con
diție fundamentală a politicii da 
destindere, de colaborare, 
rare a păcii și securității 
nale.

în contextul securității 
nentul european, partea 
subliniat rolul ce revine relațiilor de 
colaborare și bună vecinătate în Bal
cani, necesitatea transformării aces
tei regiuni într-o zonă fără 
baze militare străine, fără 
ment atomic, într-o zonă a 
conlucrării pașnice.

Partea sanmarineză aderă 
deziderat, pornind de la semnificația 
profundă a existenței sale seculare 
de pace, fără arme și forțe armate.

Referindu-se la situația din Ci
pru, părțile au exprimat dorința 
României și Republicii San Marino 
de a se ajunge la o soluție politică, 
menită să asigure integritatea și su
veranitatea Ciprului, conviețuirea 
pașnică între populația greacă și 
turcă din insulă în cadrul unui stat 
independent și suveran, cu respecta
rea dreptului tuturor popoarelor de 
a dispune de ele însele. Ele au fost 
de acord în a aprecia că rezolvarea 
in acest spirit a conflictului cores
punde intereselor poporului cipriot, 
ale popoarelor grec și turc, cauzei 
colaborării și păcii în Balcani, in 
Mediterana. în Europa și în întreaga 
lume.

Dînd expresie preocupării țărilor 
îor față de perpetuarea stării de în
cordare în Orientul Apropiat, cele 
două părți au afirmat necesitatea de 
a se ajunge la o pace dreaptă și du
rabilă în această parte a lumii, pe 
baza retragerii Israelului de pe teri-

de asigu- 
internațio-

pe conti- 
română a

trupe și 
arma- 

păcii și

la acest

toriile arabe ocupate în urma războ
iului din 1967, a asigurării integrită
ții și suveranității tuturor statelor 
existente în zonă și soluționării pro
blemei poporului palestinean, inclu
siv formarea unui stat palestinean 
independent. Subliniind că reluarea 
Conferinței de la Geneva ar con
stitui un important pas pozitiv, șefii 
de stat ai celor două țări au afirmat 
necesitatea lărgirii cadrului acestei 
conferințe prin participarea și a altor 
state interesate, precum și intensifi
carea eforturilor tuturor statelor pen
tru găsirea unei soluții politice a a- 
cestui conflict.

Salutind cucerirea păcii, libertății, 
Independenței și suveranității națio
nale de către popoarele cambodgian 
și vietnamez, părțile au fost de acord 
că aceste cuceriri 
țioasă contribuție 
politicii de forță 
treburile interne 
lupta pentru cucerirea libertății 
independenței popoarelor supuse încă 
dominației și amestecului străin.

Președintele Republicii Socialiste 
România și căpitanii regenți ai Re
publicii San Marino au reafirmat ne
cesitatea participării active la viața 
politică internațională a tuturor sta
telor, indiferent de mărime, forța 
lor economică, sistemul lor politic și 
social. În acest context, au fost evi
dențiate rolul și contribuția țărilor 
mici și mijlocii, a țărilor în curs de 
dezvoltare la promovarea în lume a 
unor relații noi, bazate pe egalitate 
și echitate.

Analizînd evoluția evenimentelor 
Internaționale și noile fenomene a- 
părute pe arena mondială, părțile au 
subliniat faptul că se impune ca toa
te statele să acționeze cu fermitate 
pentru democratizarea relațiilor in
ternaționale, pentru crearea unei noi 
ordini economice și politice în lume, 
care să permită tuturor popoarelor 
să progreseze în pace, libertate și e- 
galitate, pentru lichidarea completă a 
practicilor perimate ale colonialis
mului și neocolonialismului, a presiu
nilor, amenințărilor și intervenției în 
treburile interne sau externe ale 
altor state, pentru abolirea folosirii 
forței în soluționarea conflictelor 
dintre țări.

Pornind de la aceste necesități, de 
ambele părți s-a apreciat că sînt ne
cesare măsuri pentru creșterea rolu
lui Organizației Națiunilor Unite în 
soluționarea problemelor complexe 
ale vieții internaționale. Părțile 
și-au exprimat dorința ca, în prac
tică, și țările foarte mici să poată 
adera, adueîndu-și contribuția di
rectă in cadrul acestei organizații.

Șefii de stat ai celor două țări au 
reliefat importanța schimburilor ds 
vizite la diferite niveluri și în di
verse domenii dintre România și San 
Marino și au constatat cu satisfacție 
că actuala vizită, continuare rodnică 
a dialogului direct la nivel înalt în
ceput în mai 1973, reprezintă o con
tribuție de seamă la întărirea și adîn- 
cirea . relațiilor de prietenie româno- 
sanmarineze, în interesul celor două 
popoare, al păcii și securității în Eu
ropa și în lume.

Căpitanii regenți au adresat calde 
mulțumiri pentru ospitalitatea și cor
dialitatea cu care au fost primiți in 
timpul vizitei lor oficiale în România.

constituie o pre
ia lupta împotriva 
și de amestec în 
ale altor state, la 

și

Luigi

Căpitanii regenți ai Republicii San 
Marino, Alberto Cecchetti și Michele 
Righi. împreună cu 
soanele oficiale care 
au părăsit vineri 
noastră.

La plecare. Inalții 
rinezi au fost salutați de tovarășii 
Stefan Voitec, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Gheorghe Rădulescu, 
viceprim-ministru al guvernului. Con
stantin Stătescu, secretar preziden
țial și al Consiliului de Stat, Vasile

soțiile, cu per- 
i-au întovărășit, 
dimineață țara

oaspeți sanma-

Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Pompiliu Celan, consul 
general al Republicii Socialiste Ro
mânia in Republica San Marino, de 
alte persoane oficiale.

La scara avionului, căpitanii re
genți ai Republicii San Marino și-au 
exprimat încă o dată satisfacția pen
tru rezultatele vizitei în 
pentru ospitalitatea și 
care au fost intîmpinați 
in România.

țara noastră, 
prietenia cu 
pretutindeni

(Agerpres)

Excelenței Sale
Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU

în momentul cînd părăsim acest pămînt ospitalier, la sfîrșitul unei 
vizite interesante și fructuoase, dorim să vă reînnoim, domnule pre
ședinte, atît dumneavoastră cit și încîntătoarei dumneavoastră soții, în 
numele tuturor membrilor delegației din San Marino, cele mai vii mul
țumiri pentru întîmpinarea călduroasă și atenția deosebită care ne-au 
fost rezervate în cursul șederii noastre.

Exprimăm certitudinea că această vizită va întări și mai mult legă
turile strînse de prietenie care există deja între țările noastre și va con
tribui la cauza păcii, progresului și cooperării internaționale.

Sîntem convinși că veți avea amabilitatea să transmiteți aceste sen
timente guvernului și poporului dumneavoastră, cărora le urăm prospe
ritate și fericire.

ALBERTO CECCHETTI 
MICHELE RIGHI

Căpitani regenți 
ai Republicii San Marino

Eforturi pentru restabilirea traficului feroviar,
După cum am fost informați la 

Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor, unitățile teritoriale de 
căi ferate și drumuri, mobilizîndu-și 
toate forțele și mijloacele de care 
dispun, sprijinite din plin de local
nici și unități militare, lucrează in
tens. în continuare, pentru a comba
te efectele inundațiilor. Spre toate 
punctele de avarie au fost îndreptate 
trenuri de lucru și materiale, proiec
tant! și alți specialiști.

La ora actuală se circulă pe toata 
MAGISTRALELE 
afara celei cu nr. 
sectorul Brașov 
în afară de Tg. . ,
camdată, are numai acces rutier), se 
poate ajunge pe linia ferată tn toata 
orașele reședință de județ — la 
Alba Iulia, Oradea și Cluj-Napoca, 
insă pe rute ocolite. Sînt asigurate, 
totodată. legături feroviare la punc
tele de frontieră și în portul Con
stanța.

Ieri, la ora 6 dimineața, au fost re
date traficului de călători și marfă 
următoarele linii : Ploiești — Brașov; 
Titu — Golești — Pitești ; Brașov — 
Ciceu : Ploiești — Buzău ; Urziceni — 
Făurei ; Sibiu — Conșa Mică : Deda— 
Reghin — Ciceu — Ghimeș — Adiud; 
Ploiești — Mîneciu : Cimpulung Mus
cel — Argeșel ; Brașov — Zărnești.

Pe linia București — Titu. unde 
terasamentul fusese acoperit de a- 
pele Dîmboviței intre Ghergani și

FEROVIARE, în 
300 (întreruptă în 
— Cluj-Napoca). 
Mureș (care, deo-

Titu, s-a lucrat intens toată dimi
neața, reușindu-se refacerea lui pînă 
la ora 16. A fost refăcut terasa
mentul intre stațiile Nisipuri — Gir- 
lău, de pe linia Făurei — Tecuci, pe 
care — începînd de la ora 16 —
s-a putut circula normal. De la a- 
ceeași oră a fost redată traficului și 
linia Ploiești — Urziceni. distrusă în
tre stațiile Ciorani și 
km 276 de pe linia 
Mureș (unde podul de 
sese grav afectat) s-a 
ora 18, montarea 
zoriu. Iar pe linia Amaradia — Bîr- 
sești Gorj traficul feroviar a fost re
luat ieri la prinz.

Se lucrează intens șl la remedierea 
avariilor de pe celelalte linii afectate 
de inundații.

Pe MAGISTRALELE RUTIERE 
se poate ajunge direct la punctele 
de frontieră și în toate caDitalele de 
județ — cu excentia orașelor 
Buzău, Rm. Vilcea și Tg. 
pentru care se practică rute 
Deoarece în orașul Urziceni 
poate intra, circulația autovehicule
lor spre Moldova se face numai pe 
ruta București — Călărași — Slobo
zia — Galați — Tecuci.

Ca urmare a intervențiilor promp
te și energice făcute după decretarea 
stării de necesitate, în cursul zilei 
de ieri au fost redate traficului rutier 
următoarele trasee : DN 11 Brașov —

Armășești. La 
Reghin — Tg. 
cale ferată fu- 
reușit, pînă la 

unui pod provi-

Pitești, 
Mureș, 
ocolite, 
nu se

Confirmăm cu mulțumiri primirea mesajului dumneavoastră, foarte 
amabil, prin care exprimați simpatie și regrete pentru victimele umane 
și proprietățile distruse ca urmare a furtunilor puternice și ploilor to
rențiale care s-au abătut recent asupra Liberiei.

Sînt profund mișcat de sentimentele calde pe care ni le-ați exprimat 
în numele dumneavoastră, al poporului și al guvernului român.

Cu sentimente de cea mai înaltă considerație și stimă.

Cu sinceritate,
WILLIAM R. TOLBERT jr.

Excelenței Sale
Domnului CARLOS ANDRES PEREZ

Președintele Republicii Venezuela

Cu ocazia aniversării proclamării independenței Republicii Vene
zuela, am deosebita plăcere de a vă transmite călduroase felicitări șl 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și 
prosperitate poporului prieten venezuelean.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea fermă că, ac- 
ționînd în spiritul recentelor convorbiri avute împreună la Caracas, re
lațiile de prietenie și colaborare pe diverse planuri dintre România și 
Venezuela vor cunoaște o dezvoltare multilaterală și fructuoasă, spre 
binele popoarelor român și venezuelean, al păcii, cooperării și înțele
gerii internaționale.

Tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a 
întilnit cu tovarășul Eloy Torres, 
secretar general adjunct al Mișcării 
pentru Socialism (M.A.S.) din 
nezuela, aflat 
noastră.

Convorbirile 
întîlnire s-au 
mosferă caldă,

la odihnă
Ve

in tara
de această 
într-o at-

ocazionate 
desfășurat 
prietenească.

★
Zilei independențeiCu prilejul

Statelor Unite ale Americii, ambasa
dorul acestei țări la București, Harry 
G. Barnes jr., a oferit, vineri seara, 
o recepție.

Au luat parte Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Emil Drăgănescu, viceprim-ministru 
al guvernului, Constantin Ionescu, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnicii, Va
sile Pungan și Ioan Pop D. Popa, 
consilieri ai președintelui Republicii 
Socialiste România, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, 
oameni de cultură și artă, reprezen
tanți ai cultelor, ziariști.

Au fost prezenți șef! de misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei independenței 

Statelor Unite ale Americii, amba
sadorul acestei țări la București. 
Harry G. Barnes jr., a rostit, vineri 
seara, o cuvintare la posturile noas
tre de radio și televiziune.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor ex
terne al Republicii Venezuela. Ra
mon Escovar Salom, cu prilejul zi
lei naționale a tării sale.

★
la amiază, Vasile Gliga, 

al ministrului afacerilor ex- 
primit pe Nour 

noul ambasador

generau și ofițeri superiori,

Vineri 
adjunct 
terne, a 
temadi,
nar și plenipotențiar al 
Afganistan în Republica 
România. în 
prezentare a 
di tare.

Ahmad E- 
extraordi- 
Republicii 
Socialistă 
apropiatalegătură cu 

scrisorilor sale de acre-

schimburilor culturaleîn cadrul
dintre țara noastră și R. P. Polonă.

în sălile Muzeului de artă al Repu
blicii Socialista România s-a des
chis, vineri la amiază, expoziția 
„Portretul polonez (secolele XVI- 
XX)“. Lucrările expuse, care alcă
tuiesc o adevărată istorie a portre
tului în Polonia, aparțin mai multor 
colecții și muzee de artă din această 
țară. Publicului românesc i se oferă 
astfel prilejul nu numai de a se fa
miliariza cu un gen deosebit de in
teresant în pictura Poloniei, dar și de 
a înțelege, prin intermediul expozi
ției, viața și particularitățile poporu
lui polonez. înclinațiile și tradițiile 
sale.

La vernisaj au luat cuvîntul Ion 
Sălișteanu, vicepreședinte al Uniunii 
artiștilor plastici, și Tadeusz Chrus- 
cicki, directorul Muzeului național 
din Cracovia. Relevînd semnificația 
acestei manifestări artistice, care are 
loc cu puțin timp înaintea Zilei na
ționale a Poloniei, vorbitorii au ară
tat că expoziția este menită să con
tribuie la o mai bună cunoaștere, la 
întărirea prieteniei tradiționale din
tre popoarele român și polonez.

Au participat la festivitate Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, loan Botar. secretar general al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de cultură și artă.

Au fost prezenți 
tasik, ambasadorul 
București, alți șefi 
matice 
membri

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Simbolurile stemei

VI I
h ■

Wladyslaw Woj- 
R. P. Polone la 

de misiuni diplo- 
în tara noastră,acreditați

ai corpului diplomatic.
★

dimineața a părăsit defi-Vineri 
nitiv țara noastră . Vishnu K. Ahuja, 
ambasadorul extraordinar și 
potențiar al Indiei în Republica 
cialistă România.

★
în sălile Fondului plastic din 

Mureș a fost deschisă, vineri, o 
poziție de pictură cehă și slovacă. 
Expoziția cuprinde peste 70 de lu
crări reprezentative pentru arta 
plastică contemporană din țara prie
tenă. La vernisaj au luat parte re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

A APĂRUT

ERA SOCIALISTĂ'*
NR. 13/1975

Revista se deschide cu urmă
toarele articole : „Ritm și efi
ciență în activitatea de investiții", 
de GHEORGHE PALOȘ ; „Spirit 
militant față de progresul tehnic", 
de TRANDAFIR COCÂRLĂ ; „Na
țional și internațional in lumea 
contemporană", de MARIN NE- 
DELEA și ȘTEFAN NICULESCU; 
„Limbaj și comunicare", de MIH- 
NEA GHEORGHIU. La rubrica 
Consultații. MIRCEA MOARCĂȘ 
semnează articolul „Popoarele — 
forța hotărîtoare a dezvoltării vie
ții internaționale". Rubrica Pagini 
de istorie inserează articolele : 
„Momente memorabile din activi
tatea Frontului Studențesc Demo
crat", de GHEORGHE RADULES
CU. și „O pagină luminoasă de 
solidaritate internaționalistă a miș-

vremea
în ultimele 24 de ore au mal căzut 

ploi temporare și cu caracter de a- 
verse în centrul și sudul Moldovei, în 
Dobrogea, Muntenia, Oltenia, în sudul 
Banatului și în cea mai mare parte a 
Transilvaniei. Cele mai mari cantități 
de apă căzute pînă vineri la ora 2 
noaptea au fost înregistrate în Dobro
gea (27—48 1 pe mp), în zona Carpați- 
lor de curbură (26—37 1 pe mp), în 
zona dealurilor și centrul Moldovei 
(11—24 1 pe mp). în celelalte zone, can
titățile au variat între 0.5—9 1 pe mp. 
Spre dimineață, ploile au slăbit din 
intensitate și s-au restrîns ca arie. La 
ora 5 mai ploua în sud-estul Munte
niei, în jumătatea de sud a Dobrogel 
și la Iași.

Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 
șl 8 iulie. în țară : Vremea se va în
călzi și va continua să se amelioreze. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi cu caracter local, mai frecvente 
la începutul intervalului, în zonele de 
deal și de munte. Vînt slab, pînă la

rutier și a legăturilor telefonice și telegrafice
Tg.-Secuiesc — Brețcu ; DN 12 
Brașov — Sf. Gheorghe — Miercu
rea Ciuc ; DN 72 Găești — Tîrgo- 
viște ; DN 73 Pitești — Cimpulung ; 
DN 7 București . .............
pentru 
iova — 
Tg. 1 
șeri
Napoca — Dej. Sînt închise in con
tinuare : autostrada București — 
Pitești (reinchisă vineri dimineața 
din cauza Inundării părții carosabile 
la km 20—30) ; DN 1 Brașov — Fă
găraș — Sibiu — Turda (km 176— 
177, 228—229, 403—405) ; DN 1 A
București — Buftea — Ploiești — 
Vălenii de Munte (km 42 + 400, 
77 + 105) ; DN 1 B Ploiești — Mi
eii — Buzău (km 18—40); DN 1 D Plo
iești — Urziceni (km 39—42); DN 2 
București — Urziceni (km 54—56); DN 
2 A Urziceni — Slobozia (km 2—3) ;

București — Alexandria; DN 
Vilcea — Sibiu (km 200— 

DN 7 C Pitești
— contur
și 83 + 650) : DN 13 Brașov - 

Sighișoara (km 56—64); DN 14 A Me
diaș — Iernut
DN 15
41—42, 
Teiuș — Blaj (km
Rm. Sărat — Brăila (km 32—33) ; 
DN 54 Corabia — Tr. Măgurele 
(km 63—66) ; DN 59 Timișoara — Mo

Pitești (numai 
i autoturisme) ; DN 65 Cra-
- Slatina ; DN 13 Sighișoara — 
Mureș ; DN 13 A Bălău-
— Sovata ; DN 1 C Cluj-

DN 6 
7 Rm. 
201) : 
Argeș 
19—20

(km
Curtea de 

lac Argeș (km.

(km 1+284. 22—24) ;
Turda — Tg. Mureș (km 

57—58. 64—65) ; DN 14 B
2—3) DN 22

. — Brăila 
Corabia —

ravița ; DN 67 B Drăgășanf — Pi
tești (km 116—117) ; DN 72 A Tîr- 
goviște — Cimpulung (km 32+800, 
42—43) ; DN 73 C Curtea de Argeș 
— Cimpulung (km 22+900) ; DN 74 
Abrud — Zlatna (km 55—56) și DN 
75 Cîmpeni — Turda (km 126).

Conform programelor elaborate, 
comandamentele teritoriale ale 
Ministerului Transporturilor și Tele
comunicațiilor — întărite cu cadre de 
conducere și specialiști din minister. 
Institute de cercetări și proiectare — 
acționează intens — cu sprijinul 
unităților militare și al populației — 
pentru ca în cei mai scurt timp po
sibil să fie redate traficului feroviar 
și rutier toate liniile și drumurile 
naționale, pentru protejarea trasee
lor de alte eventuale inundații.

De la Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor aflăm că 
asigurate legăturile telefonice 
grafice cu toate județele și 
tării. Mai sînt de restabilit 
rile telefonice doar cu 35 de 
populare comunale — 26 in 
Ilfov, 6 în județul Prahova. 3 în ju
dețul Cluj. De asemenea, mai sînt 
întrerupte si legăturile telefonice cu 
9 oficii P.T.T.R. din județul Ilfov și 
2 oficii P.T.T.R. din județul Cluj. 
Iar între Cluj-Napoca — Tg. Mureș 
și Sebeș — Alba Iulia cablurile in
terurbane sînt avariate.

Florin CIOBANESCU

sînt 
și tele- 
orașele 
legătu- 
consilii 
județul

pleni- 
So-

Tg.
ex-

(Agerpres)

cării muncitorești din România", 
de DAMIAN HUREZEANU. Ru
brica Știință-învățămînt, sub titlul 
„Valorificarea superioară a poten
țialului științific și tehnologic na
tional", reunește următoarele ar
ticole : „Scurtarea ciclului cerce- 
tare-proiectare-producție", de MAR
CEL SÎRBU ; „Curajul inovării 
tehnico-științifice", de OCTAVIAN 
JUNCU ; și „Receptivitatea fată de 
nou și sporirea eficienței econo
mice". de CONSTANTIN BARBU- 
LESCU. Rubrica Creația literar- 
artistică conține dezbaterea „Co
dului principiilor eticii și echității 
socialiste 
ceașcă".

Revista 
bișnuitele 
Viata internațională, Cărți și sem
nificații-

și conștiința scriitori-
conține de asemenea o- 
rubrici : Curente și idei,

potrivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 11 și 21 grade, iar ma
ximele între 21 șl 31 grade, local mal 
ridicate. în București : Vremea se va 
Încălzi. Cerul va fi variabil, cu ln- 
norărl mal accentuate în a doua parte 
a Intervalului. Vînt slab, pînă la potri
vit. Temperatura în creștere.

Venezuela își datorează numele 
grațioasei salbe de golfuri presăra
te de-a lungul litoralului dinspre 
Marea Caraibilor, ceea ce a sugerat 
cîndva descoperitorilor europeni al 
acestui pămînt asemănarea cu Ve
neția. Doar un sfert de oră de drum 
pe serpentinele unei moderne au
tostrăzi separă peisajul ..Venetian" 
al litoralului, de panorama mun
toasă a capitalei, Caracas, situată 
la aproape o mie de metri altitu
dine. în strîmtoarea Anzilor.

Cuprins de febra modernizării. 
Caracasul își modifică fizionomia 
intr-un ritm vertiginos. Zilnic, la
mele buldozerelor-mamut mătură 
vechile case în stil colonial sau 
locuințele sărăcă
cioase de la peri
ferie, pentru a se 
clădi în locul lor 
edificii din be
ton și sticlă. Re
novarea și siste
matizarea urbană 
tot, cu excepția 
trale, numite sugestiv „El 
lencio" (Tăcerea), unde se 
centrează relicve de seamă, evocînd 
ilustre figuri și momente ale isto
riei naționale. Zona cuprinde mai 
multe edificii gravitînd în jurul 
unei piețe, pavată cu mozaicuri și 
ornată cu orhidee, în mijlocul că
reia se ridică panteonul iui Simon 
Bolivar, eroul național al Venezue
lei și al altor țări latino-americane, 
conducător al luptei de elibe
rare de sub dominația colonială. 
Nu departe se află vechea univer
sitate. unde, la 5 iulie 1811, prima 
adunare națională constituantă a 
proclamat independența de stat a 
Venezuelei.

Dacă de la golfuri se trage nume
le țării, tot ele — în speciai cel mai 
mare, Maracaibo — i-au determinat 
specificul economic. Perspectivele 
de progres ale Venezuelei sînt intim 
legate de pădurea 
la Maracaibo și din 
— devenită un fel 
neoficială a tării — 
principala bogăție 
petrolul. cane țîșnește din circa 
28 000 de puțuri, asigurînd țării lo
cul al cincilea in rindul producă
torilor de țiței ai lumii.

Recuperarea integrală și anticipa
tă a bogățiilor petrolifere a devenit

re
da 

a 
Ve-

11.00
12.00

12.10
1.3.40
13.45

14.00
15.00

un obiectiv politic primordial al în
tregii țări. în virtutea legii, statul 
urmează să preia controlul asupra 
întregii activități petroliere. înce- 
pind cu prospectarea și termini nd 
cu comercializarea pe piețele ex
terne. în concepția guvernului, na
ționalizarea petrolului are drept 
scop. în afară de crearea condiții
lor pentru elaborarea unei politici 
energetice unitare și dezvoltarea 
unei industrii petrochimice cores
punzătoare, promovarea unei stra
tegii globale de dezvoltare econo
mică și socială, de creștere armo
nioasă a tuturor sectoarelor și 
giunilor.

Pe un plan mai larg, actul 
naționalizare 
petrolului in
nezuela, urmînd 
naționalizării re
cente a indus
triei fierului, se 
va înscrie ca o 

nouă victorie în lupta popoare
lor din această zonă a lumii 
pentru recuperarea avuțiilor natu
rale, pentru folosirea lor în vede
rea împlinirii propriilor aspirații da 
progres economic și social.

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu lupta și 
aspirațiile vitale ale popoarelor 
latino-americane, România dezvol
tă legături de strînsă prietenie șl 
colaborare cu Venezuela.

Un moment de cea mai mare în
semnătate pentru intensificarea a- 
cestor relații l-a constituit vizita 
efectuată acum doi ani în Vene
zuela de președintele Nicolae 
Ceaușescu. Declarația comună sem
nată cu acel prilej a consemnat 
voința ambelor națiuni de a lărgi 
și adinei raporturile de prietenie și 
cooperare multilaterală, de a con
lucra în sfera vieții internaționale. 
Convorbirile recente dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Carlos Andres Perez, pri
lejuite de scurta vizită a șefului 
statului român la Caracas, se în
scriu ca o nouă și însemnată treap
tă în cursul ascendent al colaboră
rii româno-venezuelene. ca o ex
presie a hotăririi comune de a da 
un conținut și mai bogat relațiilor 
bilaterale. In interesul reciproc, al 
cauzei păcii si progresului.

NOTE DE DRUM

se simt peste 
unei zone cen- 

sugestiv
unde

PROGRAMUL I

Si- 
con-

de sonde de 
alte părți 

de emblemă 
unde se află 
a Venezuelei.

V. OROS

Ora copiilor.
Album coral : tn frunte cu 
partidul glorios.
Telecinemateca.
Telex.
Recital la șase Instrument» cu 
Ion Lăceanu.
Drumuri pe cinci continente, 
Intermezzo muzical.

15,15 Caracas — un oraș al eternei 
primăveri. Film documentar. 
Magazin sportiv.
Vîrstele peliculei ; Chipul 
comunistului în filmul româ
nesc.
Caleidoscop cultural-artistic. 
Club T.
Kuneitra. Film documenta' 
1001 de seri.
Telejurnal. 
Teleenciclopedla. 
Film serial : Kojak.
24 dc ore.
Săptâmîim sportivă, 
întîlnirea de la ora x4...

15.30
16.45

17,45
18.10
19,10
19.20
19,30
20.00
20.50
21,40
21.50
22,00
23,00 închiderea programului.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 4 IULIE 1975

Extragerea I : 19 46 28 57 71 68 44 66 67
Extragerea a Il-a : 9 70 55 60 74 4 5 75 87
FOND PROVIZORIU DE CÎȘTIGURI : 1 123 908 lei, din car/51 272 181 

report.

SCRIMA

Peste 500 de sportivi la campionatele
mondiale de la Budapesta
România — cu un lot numeros și valoros

BUDAPESTA 4 (Agerpres). — 
Campionatele mondiale de scrimă, 
unul dintre cele mai importante eve
nimente sportive 
vor desfășura la 
reuni peste 500 de 
din 37 de țări,

în capitala Ungariei se fac pregă
tiri intense în vederea acestei com
petiții, al cărei start se va da in ziua 
de 11 iulie. Prima delegație de spor
tivi care a sosit la Budapesta este 
cea a Australiei. în zilele ce urmează 
sint așteptați să sosească scrimerii 
din Mexic, Canada și Japonia. Pentru 
actuala ediție, in echipa Ungariei a 
fost inclus și „veteranul" Jeno Ka- 
muti, care după Olimpiada de 
Miinchen s-a retras

ale lunii iulie, se 
Budapesta și vor 
sportivi și sportive

Campionatul 
de pentatlon

Ia
din activitatea

competițională, dar anul acesta și-a 
făcut reintrarea cu succes, devenind 
pentru a 6-a oară campion național 
la floretă.

★

România, care s-a numărat printre 
protagonistele marilor întreceri de 
scrimă din ultimii ani, va participa 
la Budapesta cu un lot numeros, din 
care fac parte : floretistele Ecaterina 
Stahl, Suzana Ardeleanu, Magdalena 
Bartoș, Viorica Draga, floretiștii Mi
hai Țiu, Petru Kuki, Tudor Petrus 
sabrerii Dan Irimiciuc. Ionel Pe- 
Alexandru Nilcă, Marin MustA 
Corneliu Marin, spadasinii A-on 
Pongraț, Nicolae Iorgu.

TENIS s ta Wimbledon 
$i Z«°wita

Vineri .n jrul turneului inter
național de <‘'s de la Wimbledon 
s-a dispu tat’nala ?rodei d? 
feminin TniXCelenta forma. Billie Jean Km^-A.) a învins-o în mai 
nutin de de minute cu 6—°- 6“l n„ anca Evonne Goolagong.
Billie JJ1 Kins <31 de ani) cîștiRă 
pentru ®'a oara acest titlu. In 
„,,„,„1 arierei sale a obținut în to- 
tal ig.tluri la Wimbledon la diferite 
prob, (simplu. dublu mixt și dublu 
fem+

jvba de dublu masculin din ca- 
jjj-, campionatelor internaționale de 
țpis de la Wimbledon a revenit pe- 
jjhii Gerulaitis, Mayer'(S.U.A.) în- 
.ngătoare cu 7—5, 8—6, 6—4 în fața 

perechii Dowdeswell (Rhodesia) — 
Stone (Australia).

A început turneul internațional de 
la Zinnowitz (R.D. Germană). In 
primul tur al probei de simplu fe
mei, jucătoarea româncă Valeria 
Balaj a întrecut-o cu 6—4. 6—3 pe 
Hella Riede (R.D. Germană).

ÎN C î T E V A R/N DURI
national 
modern

în Capitală a continuat vineri 
campionatul național de pentatlon 
modern. Proba de scrimă a fost cîș- 
tigată de C. Călina (Constructorul— 
Olimpia) cu 1 092 puncte. După des
fășurarea a două probe^ în_clasamen- 
tu! general 
2193 puncte,

Nemțeanu

(cu Iugoslavia), miercuriora 16 (cu 
Ungaria), joi ora 16 (c R-D. Ger
mană) și vineri ora ® (cu Ceho
slovacia).

ATLETISM» «îtîlnirea 
dintre selerfionatele 

U.R.S.S. 'i S.U.A.

V.
conduce C. Călina 
urmat de D. Spirlea 
cu cite 2 100 puncte.

VOLEI : 
de la „

Transmisii TV 
Trofeul Tomis"

cu
Și

Săptămina viitoare, de la Con
stanța, televiziunea română va 
transmite in direct meciurile echi
pei feminine de volei a României 
din cadrul „Trofeului Tomis", astfel: 
luni ora 15 (cu Polonia), marți ora 16

Vineri la Kiev a inceput tntîlnirea 
internațională c+ atletism dintre se; 
lecționatele UA-S.S. și S.U.A. După 
prima zi, scorii este favorabil gazde
lor : 104—63 puncte (55—39 la mascu
lin și 49—A puncte la feminin). în 
proba masculină de 100 m plat 
V. Borze/ (U.R.S.S.) a egalat recor
dul european cu timpul de 10”. Sa- 
neev (U.R.S.S.) a terminat învingă
tor la triplu salt cu 17,10 m, iar 
Al. Makarov (U.R.S.S.) a aruncat 
«ulița la 80,48 m. Mike Shine (S.U.A.)

a cîștigat cursa de 400 m cu rezul
tatul de 50”. Un rezultat excelent 
a obținut atletul Podîlnîi, cu 8,00 m 
la săritura în lungime. Proba femi
nină de 400 m s-a încheiat cu vic
toria atletei sovietice Ilina, crono
metrată în 51”8/10. Ambele ștafete de 
4X100 m au fost cîștigate de echipele 
U.R.S.S. (la masculin în 38”7/10, iar la 
feminin în 43”4/10).

ȘAH : 6,5—3,5 în meciul 
feminin Ungaria — Iugoslavia

După două runde, în meciul in
ternațional de șah care se desfășoa
ră la Zalaegerszeg între echipele fe
minine ale Ungariei și Iugoslaviei 
scorul este favorabil cu 6,5—3,3 
puncte (două partide întrerupte) șa- 
histelor maghiare.
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Un nou stat suveran pe harta Africii Sesiunea Adunării de Stat a R.P. UngareINSULELE CAPULUI VERDE
Tovarășului ARISTIDES PEREIRA

Secretar general al P.A.I.G.C.
Expunere la Paris, în fața unor personalități 

ale vieții politice franceze și a unui numeros public

Antal Apro reales președinte al Adunării de Stat 
Păi Losonczi — președinte al Consiliului Prezidențial 
Lazar Gyorgy — președinte al Consiliului de Miniștri

Proclamarea independenței Insulelor Capului Verde, eveniment de o 
importanță deosebită ce vine să încununeze, după istoricul act al procla
mării independenței Guineei-Bissau, victoria luptei de eliberare națio
nală, inițiată, organizată și condusă de P.A.I.G.C., îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă adresa dumneavoastră, conducerii P.A.I.G.C., tuturor mi
litantelor săi, un călduros salut de solidaritate tovărășească și sincere 
felicitări din partea C.C. al P.C.R., din partea poporului român, îm
preună cu cele mai bune urări de succes în munca și lupta dumneavoas
tră viitoare.

Aș dori să folosesc această ocazie pentru a reafirma hotărîrea noas
tră de a acționa cu consecvență, în spiritul declarației comune semnate 
în anul 1973, al înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor pe care 
le-am avut, pentru întărirea și diversificarea relațiilor dintre popoarele, 
țările și partidele noastre, în interesul nostru comun, al luptei generale 
împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, 
instaurarea în viața internațională a unei noi ordini politice și 
mice, care să permită dezvoltarea liberă și nestingherită a tuturor 
relor și națiunilor lumii pe calea progresului economic și social.

Asigurîndu-vă de întregul sprijin și de solidaritatea noastră
tantă în activitatea dumneavoastră viitoare, îmi exprim convingerea că 
relațiile noastre de prietenie și colaborare se vor dezvolta și întări în 
continuare și vă urez multă sănătate și putere de muncă, iar P.A.I.G.C. 
noi și importante succese pe calea dezvoltării economice și sociale 
patriei, a întăririi suveranității și independenței țării.

PARIS 4 — Corespondentul nostru 
transmite : Sub auspiciile Asociației 
de prietenie Franța—România, prof. 
Giancarlo Elia Valori, secretar ge
neral al Institutului italian de re
lații internaționale, a prezentat la 
Paris, în fața unui numeros public, 
expunerea intitulată „Președintele 
Nicolae Ceaușescu și concepția sa a- 
supra noii ordini economice interna
ționale".

A luat apoi cuvîntui scriitorul 
Pierre Paraf, președintele Asociației

de prietenie Franța—România, care 
a prezentat personalitatea președin
telui Nicolae Ceaușescu, eforturile 
sale neobosite pe linia promovării 
unei noi ordini economice și 
tice internaționale.

în încheiere, 
basadorul țării 
stantin Flitan.

La expunere
tari francezi, personalități ale vieții 
politice din capitala Franței.

a luat cuvîntui 
noastre la Paris,

poli-

am-
Con-

au asistat parlamen-

pentru 
econo- 
popoa-

mili-

a

„LE MATIN":

România și țările arabe—relații
din ce in ce mei solide

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

INDEPENDENTA - ROD AL LUPTEI EROICE
La Praia, 

arhipelagului 
Verde (Cabo 
are loc astăzi 
nia transferării 
terii către președintele 
Adunării Naționale, 
desemnată ca urmare 
a primelor alegeri 
parlamentare din isto
ria insulelor. Acest act 
reprezintă o piatră de 
hotar în viața locui
torilor arhipelagului, 
care, după aproape 
cinci secole de domi
nație colonială, devine 
astfel stat indepen
dent și suveran, depli
nă încununare a în
delungatei lupte pen
tru eliberare naționa
lă, condusă de Parti
dul African al Inde
pendentei din Guineea- 
Bissau și Insulele Capu
lui Verde (P.A.I.G.C.). 
Deși arhipelagul, al
cătuit din 15 insule 
(din care numai 9 lo
cuite), cu o suprafață 
totală de 4 033 kmp, 
este situat la 500 km 
vest de continentul a- 
frican, cei aproxima
tiv 300 000 de locuitori 
ai săi nu au trăit 
rupți de viața politică 
a Africii. Numeroși 
caboverdieni s-au a- 
firmat ca militant! 
dîrji ai P.A.I.G.C. și 
au participat la lupta 
pentru eliberarea Gui
neei-Bissau — procla
mată republică inde
pendentă in septem
brie 1973.

După răsturnarea, 
anul trecut, a regimu
lui fascist de la Lisa
bona, noile autorități 
Hemocratice portughe- 
I » au recunoscut 
(aptul la dezvoltare 

JTsine stătătoare al 
îjiJarelor din terito- 
iînri c°loh>aIe- anga- egocieri cu re- 

I timfen'ntii Ior legi* 
' “F?1 -mișcările de 

eliberare. țn urma

capitala 
Capului 
Verde), 

ceremo- 
pu-

de 
cu

BUDAPESTA 4 — Corespondentul 
nostru transmite : La Budapesta a 
avut loc, vineri, prima sesiune a noii 
legislaturi a Adunării de Stat a 
R. P. Ungare.

La propunerea C.C. al P.M.S.U. și 
a Consiliului Național al Frontului 
Popular Patriotic, în funcția de pre
ședinte al Adunării de Stat a fost 
reales Antal Apro, iar în funcția de 
președinte al Consiliului Preziden
țial, Păi Losonczi.

Printre cei 17 membri ai Consiliu-

lui Prezidențial se numără Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U.

Vineri după-amiază, Adunarea de 
Stat a aprobat componența noului 
guvern. Președinte al Consiliului de 
Miniștri a fost reales Lazar Gyorgy. 
Aczel Gyorgy, Borbandi Janos, Ha- 
vasi Ferenc. Huszar Istvan, și Szeker 
Gyorgy au fost realeși vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri.

Membrii guvernului au depus apoi 
jurămîntul.

Conferința pentru securitate
și cooperare în Europa

• TRANSPORT DE 
MĂRFURI PRIN CON
DUCTĂ R-S-S- Gruzină 
a început 
conducte pentru transportul de 
mărfuri, care va avea lungimea 
de 50 kilometri. Ea va uni ora
șul Tbilisi cu localitatea Sula- 
veri. Linia va avea două con
ducte paralele cu diametrul de
1 220 mm, cu un sistem de pom
pe de aer. în interiorul conducte
lor vor circula conteinere specia
le cu rotițe, acționate de presiu
nea aerului. Capacitatea de 
transport a conductei va fi de
2 milioane tone pe an. Ea va 
servi Ia transportul de nisip, pie
triș și alte materiale. Prețul de 
cost al transportului realizat în 
acest fel va fi de patru ori mai 
redus decît dacă s-ar fi efectuat 
cu autocamioanele.

construcția primei

un nou program deComitetul de coordonare a adoptat 
activitate în vederea intensificării eforturilor 
pentru încheierea cu succes a actualei faze

tratativelor purtate 
guvernul portughez 
P.A.I.G.C., s-a hotărit 
instalarea în Insulele 
Capului Verde a unui 
guvern de tranziție și 
organizarea alegerilor 
pentru Adunarea Na
țională. în cadrul 
scrutinului desfășurat 
la 30 iunie a.c., 
P.A.I.G.C. a repurtat 
o strălucită victorie, 
care reprezintă. în a- 
celași timp, un vot 
cvasiunanim în fa
voarea realizării uni
tății între Insulele 
Capului Verde și Re
publica Guineea-Bis- 
sau, unitate pentru 
care militează acest 
partid.

După cum au de
clarat conducătorii 
P.A.I.G.C., în stadiul 
actual, statul suveran 
al Insulelor Capului 
Verde și Republica 
Guineea-Bissau vor fi 
reprezentate separat 
în Organizația Națiu
nilor Unite. Această 
situație va dura pină 
la desăvîrșirea proce
sului unității 
cele două 
verane, pe 
surilor ce 
comandate 
„Consiliul 
Guineei-Bissau 
Capului Verde" 
organism alcătuit din 
reprezentanții adună
rilor naționale ale 
celor două țări. 
P.A.I.G.C. 
sarcina 
activităților în 
domeniile 
economic, 
cel al 
„Partidul 
rol conducător în am
bele țări" — a decla
rat Luis Cabrai, pre
ședintele Consiliului 
de Stat al Republicii 
Guineea-Bissau. se
cretar general adjunct 
ai P.A.I.G.C.

dintre 
state su- 
baza mă- 

vor fi re
de către 

Unității 
și

naționale 
două 

își asumă 
armonizării 

toate 
— îndeosebi 
cultural și 
securității, 

va avea un

Poporul român, care 
și-a manifestat și își 
manifestă in perma
nentă solidaritatea mi
litantă cu cauza dez
voltării de sine stătă
toare a popoarelor, a 
acordat, încă de la în
ceput, un larg sprijin 
luptei duse de 
P.A.I.G.C. pentru eli
berarea Guineei-Bissau 
și Insulelor Capului 
Verde. în urma în- 
tîlnirii și convorbiri
lor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și 
regretatul 
Cabrai, 
P.A.I.G.C., 
fost semnat un comu
nicat comun — primul 
document ce mar
ca recunoașterea
P.A.I.G.C. pe plan in
ternational. Tot atît 
de semnificativ este și 
faptul că prima vizită 
oficială făcută de noul 
secretar general al 
P.A.I.G.C., Aristides 
Pereira, după procla
marea independenței 
Republicii Guineea- 
Bissau, a fost făcută în 
România.

Cu prilejul impor
tantului eveniment de 
astăzi, proclamarea in
dependenței și suve
ranității Insulelor 
Capului Verde — care, 
succedînd la cîteva 
zile de la proclamarea 
Republicii Populare a 
Mozambicului, repre
zintă o nouă confir
mare a cursului ire
versibil spre libertate 
și neatîrnare pe în
treg globul — poporul 
român adresează
P.A.I.G.C., tinerei țări, 
poporului său calde 
felicitări, urări izvorî- 
te din inimă de împli
nire a aspirațiilor sale 
de progres și prospe
ritate.

Amilcar 
fondatorul 

în 1972 a

A. BUMBAC

JNuugalia Campanie in vederea realizării

RABAT 4 (Agerpres) — Cotidia
nul de limbă franceză „Le Matin", 
care apare la Rabat, a publicat un 
amplu articol intitulat „România și 
țările arabe — relații din ce în ce 
mai solide", 
mod detaliat acțiunile de 
româno-arabe. dinamismul 
rilor comerciale, creșterea 
asistenței tehnice acordate 
nia acestor țări. Articolul 
faptul că „un rol decisiv 
tarea raporturilor economice româno-

Articolul prezintă în 
cooperare 
schimbu- 

volumului 
de Româ- 
subliniază 

în dezvol-

Semnarea Tratatului

arabe l-au avut contactele și vizitele 
reciproce, realizate la cel mai înalt 
nivel, ca și convorbirile oficiale care 
au avut Ioc între reprezentanții ro
mâni și arabi". De asemenea, sint 
menționate numeroasele acorduri co
merciale pe termen lung, conven
țiile. protocoalele și acordurile de 
cooperare economică și tehnico-știin- 
țifică, documente care creează cadrul 
juridic adecvat dezvoltării relațiilor 
româno-arabe. în încheiere articolul 
prezintă relațiile economice româno- 
marocane. dezvoltarea continuă a 
acestora „ca urmare a hotăririlor 
luate de cei doi șefi de stat, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și regele 
Hassan al H-lea.

GENEVA 4 — Corespondentul 
nostru transmite : Comitetul de co
ordonare al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa a 
adoptat, în cadrul ședinței sale ple
nare de joi noaptea, un nou pro
gram de activități pentru organele 
de lucru ale conferinței pe perioada 
imediat următoare. în elaborarea 
programului, delegațiile statelor 
participante au ținut seama de ne
cesitatea intensificării eforturilor 
întreprinse în comun în vederea în
cheierii cu succes a acestei faze a 
conferinței și a convocării fazei a 
treia, la nivel înalt, de la Helsinki.

Programul stabilit pentru săptă- 
mîna viitoare — apreciată aici drept

hotărîtoare pentru actuala fază a 
conferinței — prevede un număr ri
dicat de ședințe. îndeosebi pentru 
organele de lucru în care activități
le sînt rămase în urmă datorită 
persistenței unor probleme asupra 
cărora participanții nu au ajuns la 
un acord în ce privește armonizarea 
pozițiilor lor. Este vorba, în acest 
sens, între altele, de aspecte legate 
de- asigurarea continuității procesu
lui de întărire a securității și 
dezvoltare a cooperării, inițiat 
conferință, adoptarea de măsuri de 
sporire a încrederii și creștere a sta
bilității și securității, structura ac
tului final, pregătirea fazei a treia 
a conferinței.

de 
de

de prietenie și colaborare
dintre Mongolia și Polonia

ULAN BATOR 4 (Agerpres). — 
Vineri. Jumjaaghiin Tedenbal, pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole, și Henryk 
Jablonski, președintele Consiliului 
Stat al R. P. Polone, au semnat, 
Ulan Bator, Tratatul de prietenie 
colaborare dintre R. P. Mongolă 
R. P. Polonă, anunță agenția P.A.P.

• PENTRU CONSER
VAREA MONUMENTE
LOR DE PE ACROPOLE. 
Părți ale vechilor monumente 
arhitectonice de pe Acropole 
vor fi demontate și apoi reasam- 
blate pentru a fi salvate de la 
distrugere, a anunțat, în parla
mentul grec, ministrul cultul? 
Constantin Trypanis. El a pi - 
cizat că scoabele de fier utiliza
te la reconstituirea monumente
lor, la începutul acestui secol, 
au ruginit puternic, provocînd 
deteriorarea marmurii. Ele ur
mează să fie înlocuite cu piese 
noi, dintr-un metal care nu este 
supus coroziunii. Monumentele 
de pe Acropole, a căror princi
pală atracție o reprezintă tem
plul Partenonului, sînt vizitate 
anual de peste 1,5 milioane per
soane. Recent, intrarea în Par- 
tenon a fost interzisă turiștilor, 
în scopul de a se preveni dete
riorarea dalelor de marmură de 
pe podea. Ministrul grec a pre
cizat că în prezent în Grecia e- 
xistă peste 5 000 de monumente 
istorice de valoare — inclusiv 
castele și biserici din Evul Me
diu — care trebuie să fie supuse 
unor operațiuni de restaurare.

R.S.F. IUGOSLAVIA

Sărbătorirea

de 
la 
Și 
Și

„Zilei combatantului"
BELGRAD 4. — Corespondentul

nostru transmite : în Iugoslavia a 
fost sărbătorită, vineri, „Ziua Com
batantului", care evocă evenimentul 
memorabil de la 4 iulie 1941, cînd 
la Belgrad, sub conducerea lui Iosip 
Broz Tito, a avut loc ședința Biroului 
Politic al C-.C. al P.C.L, la care s-a 
hotărît începerea luptei armate îm
potriva ocupanților și a colaborațio
niștilor. Hotărîrea a avut un larg 
ecou în rîndul popoarelor iugoslave 
care, în condiții deosebit de grele, 
au obținut victoria finală.

Un acord chino-mozam- 
feican de cooperare economică și 
tehnică a fost semnat la Lourenpo 
Marques — informează agenția China 
Nouă.

dat
in

Inaugurarea liniei aerie
ne București — Damasc — 
KUWeit. Joi> a f°s*' o
nouă linie aeriană a companiei 
TAROM — București — Damasc — 
Kuweit, în lungime de peste 3 200 
km, ce va fi deservită de avioane 
„BAC-l-ll" și „Boeing-707". Zboru
rile pe acest traseu intercontinental 
vor fi efectuate săptămînal. .

Comunicatul comun
publicității la încheierea vizitei
R. P. Bulgaria a primului ministru 
al Greciei, Constantin Karamanlis, 
evidențiază dorința ambelor părți 
de a extinde relațiile bilaterale de 
colaborare pe multiple planuri. Cele 
două părți s-au pronunțat pentru 
convocarea și desfășurarea, cit mai 
curînd posibil, a celei de-a treia 
faze a Conferinței general europene 
pentru securitate și cooperare, la cel 
mai înalt nivel.

In favoarea colaborării 
cu țările socialiste. La întîl_ 
nirea cu reprezentanții presei, la care 
au participat președintele țării, Car
los Andres Perez, și alți demnitari, 
ministrul afacerilor externe al Vene- 
zuelei, Ramon Escovar Salom, a evi
dențiat că Venezuela este interesată 
în extinderea comerțului cu statele 
socialiste, fapt ce va contribui la 
consolidarea independenței economice 
a țării. „Nu numai Venezuela, ci în
treaga Americă Latină trebuie să 
extindă colaborarea cu țările socia
liste pentru a depăși dependenta eco
nomică și tehnologică" — a mențio
nat vorbitorul.

fost arestați. Manifestanții protestau 
împotriva concedierii a 40 de mun
citori tipografi. La Londra, „Daily 
Mirror", cotidianul cu cel mai mare 
tiraj din Europa occidentală — peste 
patru milioane de exemplare pe zi — 
nu a apărut joi, ca urmare a refu
zului patronatului de a satisface re
vendicările personalului. Ziariștii de 
la „Daily Telegraph" au instalat, la 
rîndul lor, pichete de grevă în fața 
clădirii redacției.

• ÎN LUPTĂ CU A- 
CONCAGUA. Cel mai înalt 
dintre piscurile Anzilor, Acon
cagua (6 960 m), situat in Argen
tina, a fost biruit intiia dată 
încă din 1897. Pentru alpiniștii 
ce-1 asaltează de-atunci cu re
gularitate, escaladarea muntelui 
n-ar fi atît de anevoioasă, dacă 
Aconcagua n-ar prezenta o a- 
nume particularitate. Curentul 
rece din zonă, originar din 
ceanul Pacific, determină 
persistența unui aer extrem 
uscat, ce provoacă „temerarilor 
înălțimilor" halucinații vizuale, 
dublate de-o oboseală excesivă. 
Astfel, cu tot echipamentul mo
dern de azi, subestimarea mi
croclimatului specific reduce cil 
mult din șansele cuceririi se
mețului pisc.

o- 
aici 

deNaționalizări în Argenti
na. ^oate bunurile și acțiunile 
sucursalei din Argentina a societății 
„Shell" vor fi preluate, în termen de 
două luni, de compania de stat „Ya- 
cimientos Petroliferos Fiscales" — s-a 
anunțat la Buenos Aires, după sem
narea acordului dintre cele două în
treprinderi. Documentul vine să com
pleteze decretul guvernamental emis 
anul trecut, care stipulează naționa
lizarea companiilor petroliere străine 
ce acționează în țară.

• TEMELIILE UNUI PA
LAT DIN DINASTIA 
SANG, vechi de aproape 
3 500 de ani, precum și un sar
cofag cu scheletele unor sclavi 
ingropați de vii, au fost recent 
descoperite în districtul Huk 
angpi, din China centrală. Aceste 
noi descoperiri dovedesc că cil- 
vilizația dinastiei Șang — una 
dintre cele mai vechi și mai 
puțin cunoscute dinastii în isto
ria multimilenară a Chinei — se 
întindea pînă în bazinul fluviup 
lui Iantzi. Ele 
același timp, 
deosebit de

La Belgrad, președintele Parti
dului Muncitoresc din Norvegia, 
Reiulf Steen, care se află într-o vi
zită oficială, a avut convorbiri cu 
Dușan Petrovici, ■ președintele Confe
rinței Federale a U.S.P.M.I., cu care 
a discutat unele probleme internațio
nale, acordind o atenție deosebită si
tuației din mișcarea muncitorească 
internațională. S-a evidențiat faptul 
că, pentru o evoluție pozitivă a re
lațiilor din cadrul acestei mișcări, 
este necesară întemeierea lor pe o 
deplină egalitate a părților, pe res
pectul reciproc și recunoașterea con
dițiilor specifice proprii fiecărei miș
cări și țărilor în oare acestea acțio
nează.

Reuniunea partidelor 
politice și a mișcărilor 
de eliberare din Africa

Comitetul pentru decolo
nizare al O.N.U. 8 cerut Con- 
siliului de Securitate să adopte mă
suri urgente în vederea întăririi 
sancțiunilor economice instituite îm
potriva Rhodesiei. Totodată, comi
tetul recomandă instituirea unui pro
gram de asistentă pentru a permite 
Mozambicului să aplice sancțiunile 
contra regimului de la Salisbury.

„Egiptul este foarte interesat în 
găsirea unei soluții de pace 

în Orientul Apropiat"
ROMA 4 (Agerpres). — Președin

tele Adunării Poporului din _Egipt, 
Sayed Marei. a declarat, 
unde a 
siliului 
țara sa 
nică a 
ciu, fie .
fie în cadrul conferinței de pace de 
la Geneva, mentionînd. în același 
timp, că „Israelul trebuie să eva
cueze teritoriile arabe ocupate și să 
respecte drepturile poporului pales- 
tinean".

„Egiptul este foarte interesat în 
găsirea unei soluții de pace. în baza 
căreia toate țările din regiune, in
clusiv Israelul, să poată trăi în liniște 
în cadrul frontierelor lor" — a spus 
președintele Adunării Poporului din 
R. A. Egipt.

la Roma, 
participat la reuniunea Con- 
Mondial al Alimentației, că 
dorește o reglementare paș- 
situației din Orientul Mijlo- 
prin diplomația „pas cu pas",

TUNIS 4 (Agerpres). — în conti
nuarea lucrărilor conferinței parti
delor politice și a mișcărilor de eli
berare națională din Africa, ce se 
desfășoară la Tunis, au luat cuvîntui 
numeroși delegați, care au expus 
punctele de vedere ale partidelor și 
țărilor lor în legătură cu problemele 
aflate în discuție. După cum se știe, 
această reuniune are drept temă 
„Dezvoltarea planificată și căile 
africane spre socialism". Șefii dele
gațiilor din Egipt, Senegal, Maroc, 
R.P. Congo, Somalia, Libia, Zambia, 
Republica Africa Centrală, Togo și 
Insulele Mauritius au identificat 
opțiunile partidelor lor pentru pro
gresul economic și social al fiecărei 
țări și au împărtășit din experiența 
lor în ceea ce privește 
todele folosite pentru 
economică.

A luat, de asemenea, 
berto Holden, președintele Frontului 
de Eliberare Națională a Angolei.

furnizează, în 
date științifice 

valoroase pentru 
studiul societății sclavagiste pe 
teritoriul Chinei. Pe laturile ex
terioare ale sarcofagului se pot 
distinge clar motive de animale 
și nori, realizate în basorelief 
— fără îndoială cea mai veche 
operă de acest gen cunoscută în 
China. Excavările au adus la 
lumina zilei, de asemenea, peste 
șaizeci de alte obiecte funerare 
și de rit din bronz, jad și > - 
ramică.

Un tribunal din Hamburg 
l-a condamnat la închisoare pe viată 
pe fostul șef al Gestapoului din 
Varșovia, Ludwig Hahn, declarîndu-1 
vinovat de a fi plănuit, organizat și 
pus în execuție transferul a cel puțin 
230 000 de persoane din ghettoul var- 
șovian la lagărul de concentrare na
zist Treblinka II, unde cei care au 
supraviețuit transferului au fost uciși 
în camera de gazare.

Presa britanică este con_ 
fruntată cu serioase conflicte de 
muncă. în urma ciocnirilor dintre 
polițiști și pichetele de greviști de ia 
săptăminalul „Sharman Weekly", din 
Peterborough, 25 de muncitori au

unității maselor populare
LISABC. . ,1 000 de £ * (Agerpres). - Peste 

întreprinde?"1.0” d11? , maL. multe 
giunea Lisa, industriale din -- 
trictul Castel?? au Plecat in 
campanii ale \raaco- !n cadrul 
potrivit agențlF" obiective

LISABC

re- 
dis- 
unei 

r__ _______ sînt,
' portugheze. A.N.I.,

realizarea unității maselor populare, 
tuturor muncitorilor, a populației in 
general, în lupta pentru socialism și 
pentru întărirea alianței dintre po
por și Mișcarea Forțelor Armate, 
precum și integrarea populației ță
rănești în procesul revoluționar.
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VIENA

Evetimente jubiliare

imperativelor generale 
ale păcii și securității. 
Este un curs care se 
încadrează curentelor 
largi, pozitive, ce se 
afirmă azi pe diferite 
meridiane, eforturile

în această direcție ale 
poporului austriac în- 
tilnindu-se cu efortu
rile celorlalte popoare, 
îndreptate spre sta
tornicirea unei colabo
rări internaționale

căile și me- 
planificarea SPANIA

cuvîntui Ro-

largi, egale 
turi, care să 
dezvoltarea 
prosperitatea 
națiunilor lumii.

în drep- 
asigure 

liberă și 
tuturor

Comeliu VLAD

Proteste împotriva măsurilor represive
Scrisoarea unui grup de avocați adresată primului ministru

Inundațiile din ulti
mele 
apelor Dunării a de
pășit, 
știe, încă de la înce
putul săptămînii cota 
considerată critică — 
au încetinit temporar 
ritmul și amploarea 
fără precedent a lu
crărilor din vechea 
Vienă. în _jurul cate
dralei 
(„Steffl", 
numesc 
ne vienezii). principa
lul monument istoric 
și arhitectural al ora
șului, se lucrează la 
unul din principalele 
șantiere ale metrou
lui. în diferite puncte 
ale orașului alte mo
numente importante 
sînt supuse 
proces migălos 
întinerire, după 
plan amănunțit 
borat de autorită
țile federale. Dinco
lo de Dunăre. în mij
locul unui parc întins, 
profilul masivului e- 
dificiu care va servi 
drept centru al activi
tăților O.N.U. se con
turează 
tinct. Cel 
lea mare 
Națiunilor 
mează să 
mijlocul 
an în care vor fi 
transportului în 
mun și primele

zile nivelul
după cum se

Sf. Ștefan 
cum o de- 

cu afecțiu-

unui 
de 
un 

ela-

tot mai dis- 
de-al trei- 
centru al 
Unite ur- 

fie gata la 
anului 1978, 

date 
co- 

„Să-

■ți de argint" ale 
r‘troului. în următo- 
F’^îțiva ani, din mij- 
106 apelor Dunării 
urnază să se ridice 
° 'sulă artificială, 
oare > îmbogăți sim- 
ptor (sibilitățile de 
agremtț ța dispoziția 
locuitor,r orașului. 
.IaF S-eA de pe dealul Kahllț5erg_ privi
rea distin, pe mari 
întinderi V'umeje aț_ 
be ale bRprilor de 
locuințe din oile car. 
tiere ale orașiuj

Viața cotidiag vie- 
neză pulsează 1 acesț 
an sub semnul ce]Or 
două mari evenii.,nte 
jubiliare ale isfrjei 
moderne a Austriei_
30 de ani de la instă. 
rarea celei de-a doi. 
republici și 20 de an, 
de la semnarea trata
tului de stat, care a 
pus bazele politicii de 
neutralitate a țării. 
Vienezii sărbătoresc, 
tot în acest an, împli
nirea unui secol și ju
mătate de la nașterea 
lui Johann Strauss, 
printr-un florilegiu de 
manifestări artistice 
de înaltă ținută.

în sfîrșit, asupra 
vieții orașului începe 
să-și pună amprenta 
tot mai puternic at
mosfera preelectorală. 
La începutul lunii oc
tombrie la Viena, ca

de altfel în întreaga 
Austrie, se vor desfă
șura alegerile pentru 
desemnarea noului 
parlament. Cu patru 
ani în urmă. în clă
direa din Ballhaus 
Platz era instalat pri
mul guvern socialist 
din istoria țării. Cum 
este și firesc, platfor
ma electorală a socia
liștilor, recent adopta
tă la congresul ex
traordinar al partidu
lui, pune accent pe 
realizările acestor ani, 
pe faptul că ritmul a- 
lert de creștere a fă
cut ca în prezent 
Austria să ocupe un 
loc fruntaș în rîndul 
statelor vest-europene 
în ce privește dina
mismul dezvoltării e- 
conomice. Pentru vii
torul imediat, platfor
ma pune accent pe a- 
jloptarea unor măsuri 
Eficiente de frînare a 
‘■ndințelor inflationis
ts, de stabilire pe ba- 
ze'.mai echitabile a 
impozitelor, de folosi
re devină a forței de 
muncă în economie.

în dțmeniul rela
țiilor Țiternaționale, 
platformA.se pronun
ță pentru Promovarea, 
în continuat», a unei 
politici , constructive, 
menită să servească

ALGER

MADRID 4 (Agerpres). — 254 avo
cați spanioli au adresat primului mi
nistru. Carlos Arias Navarro, o scri
soare în care cer garantarea liber
tăților politice in Spania. „în ciuda 
promisiunilor repetate ale guvernului 
de a proceda la o liberalizare poli
tică — relevă scrisoarea — este evi
dent pentru toată lumea că actuala 
situație este marcată de o înmulțire 
alarmantă a măsurilor represive și a 
încălcărilor drepturilor fundamentale 
ale cetățenilor".

Scrisoarea acuză poliția de a fi o-

perat arestări în masă și de a fi 
tratat incorect deținuții în închisorile 
din Țara Bascilor. Autorii cer guver
nului să, abroge starea excepțională, 
introdusă cu zece săptămîni în urmă 
în cele două provincii basce — Biz- 
caya și Guipuzcoa — și să restabi
lească complet drepturile cetățenești 
în aceste zone. Documentul se pro
nunță pentru garantarea libertății 
cuvîntului, a adunărilor și a libertății 
de asociere, pentru o amnistie gene
rală și eliberarea din închisori a tu
turor deținuților politici.

Pilonii dezvoltării industriale

• ÎMPOTRIVA DRA
MATURGIEI LIPSITE DE 
CONȚINUT. Intr-un ciclu 
de conferințe asupra teatrului 
contemporan, o reputată specia
listă, Helen Hayes, de la Uni
versitatea de stat din Florida, a 
condamnat autorii de piese „la 
modă", care concep formule dra
matice cît mai extravagante, 
într-o așa numită „libertate to
tală a expresiei". „în acest caz, 
spectatorul are de suferit cel 
mai mult — a arătat ea. Pie
sele lipsite de orice structură șl 
conținut, atit de răspindite azi, 
denaturează emoțiile, lasă pu
blicul golit și confuz. Or, publi
cul nu poate reacționa mereu 
fără orizont la un astfel de tea
tru care nu știe ce vrea și nici 
încotro se îndreaptă.

Nu. departe de An- 
naba, port la Medite- 
rană și centru petro
chimic în plină dez
voltare. se ridică, ase
meni unui simbol al 
desprinderii Algeriei 
de trecut, furnalele 
înalte ale modernului 
complex siderurgic „El 
Hadjar". construit în 
primii ani după pro
clamarea, la 5 iulie 
1962, a independentei 
naționale a tării. Pri
mele tone de fontă și 
oțel plămădite aici din 
resurse naturale pro
prii au marcat înscrie
rea tînărului stat pe 
orbita dezvoltării de 
sine stătătoare. Prevă
zut inițial pentru o ca
pacitate anuală de nu
mai 500 000 de tone, 
combinatul s-a extins 
treptat. în funcție de 
nevoile de metal ale 

devenind princi- 
pilon al dezvol- 

industriei alge- 
și îndeosebi a 
constructoare de

tării, 
palul 
tării 
riene 
celei 
mașini. în prezent se 
află în construcție un 
nou furnal de 2 000

metri cubi, care va 
spori producția de fon
tă pînă în 1977 la 1,5 
milioane de tone a- 
nual. Noile unități vor 
mări capacitatea anua
lă a complexului side
rurgic „El Hadjar" la 
2 milioane de tone de 
oțel.

Paralel, guvernul al- 
gerian a aprobat pla
nul construirii unui 
nou complex siderur
gic. în vestul tării, nu 
departe de Oran, ca
pabil să producă anual 
10 milioane tone de 
oțel. EI va folosi ca 
materie primă zăcă
mintele de fier desco
perite in apropiere, la 
Gara Djebilet, care 
s-au dovedit a fi prin
tre cele mai mari din 
lume — 3 miliarde de 
tone — și cu un con
ținut de fier foarte 
ridicat (66 la sută). Se 
apreciază că după in
trarea în exploatare a 
acestui complex side
rurgic Algeria va pro
duce oțel nu numai 
pentru nevoile inter
ne. ci va fi în măsu-

ră să devină un im
portant exportator de 
metal pe piața inter
națională.

Societatea Națională 
de Siderurgie (S.N.S.), 
care coordonează acti
vitatea celor două 
combinate, a elaborat 
și un plan de dezvol
tare a metalurgiei ne
feroase. pe baza resur
selor naționale. La 
Gazouet, de exemplu, 
tot în estul tării, a în
ceput construcția unei 
uzine pentru electroli
za zincului, care va 
produce anual. într-o 

. primă etapă, 40 000 
tone de zinc-metal, cu 
posibilități de dublare 
a capacității de pro- 
dticție. De asemenea, 
în zona Ismail. în vest, 
unde au fost identifi
cate recent mari 
zerv.e de mercur, 
realizează acum o 
zină de electroliză.
o capacitate de 150 000 
de

Iugoslavia
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au 
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Mircea
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Ploile torențiale însoțite de furtuni 
puternice, care au căzut neîncetat, 
timp de trei zile, aproape în întreaga 
Iugoslavie, au provocat mari daune 
economiei țării. Numai în Serbia, 
pagubele provocate de ploi sînt 
preciate la peste 350 milioane 
dinari. Debitul Dunării, ca și cel 
Dravei. Murei și Savei se află 
continuă creștere, fapt pentru care 
fost luate măsuri excepționale de 
parare împotriva inundațiilor.

în zona Kosovo, datorită ploilor 
s-au produs alunecări de teren ce au 
cauzat mari pagube materiale unor 
unități industriale.

Joi, în numeroase regiuni din Ser
bia au avut loc ședințe în cadrul 
cărora au fost ^adoptate măsuri pen
tru înlăturarea consecințelor calami
tăților. S-a hotărit să se lucreze zi 
și noapte, iar acolo unde va fi ne
voie să fie reînsămințate suprafețele 
pe care recoltele au fost complet 
compromise.

Furtuni puternice, însoțite de ploi 
torențiale, au făcut ca deasupra a- 
cestei zone să cadă foarte mari can
tități de apă. după ce pămîntul fu
sese deja saturat de ploile din săptă
mâna trecută. Inundațiile au fost ur
mate de vînturi puternice și tornade, 
însoțite de grindină de mărimea unei 
mingi de tenis.

„Pagubele provocate numai în Da
kota de Nord se cifrează la 1—1,5 
miliarde dolari" — apreciază Biroul 
de stat al situațiilor de dezastru și 

urgentă. Lanurile de grîu, orz, floa- 
rea-soarelui, precum și cîmpurile de 
trestie de zahăr și soia au fost dis
truse. în majoritatea regiunilor aces
tor state, culturile au fost complet 
distruse. Este vorba de o zonă de 
peste 10 000 mile pătrate. Șosele, căi 
ferate și poduri au suferit mari stri
căciuni. De asemenea, au fost distru
se case, linii telegrafice și telefonice, 
au fost dezrădăcinați pomi fructiferi 
și arbuști.

• PLANOR ACȚIONAT 
ELECTRIC. Un inginer din 
R.F.G., planorist amator, a avut 
ideea de a monta pe un planor 
in mărime naturală un motor de 
13 CP și mai mulți acumulatori, 
conferindu-i astfel independen
ță totală de zbor. In cea dinții 
cursă, experimentală, planorul 
cu motor s-a menținut în zbor 
timp de 12 minute. Specialiștii 
apreciază că asemenea aparate 
vor deveni economice în cazul 
în care capacitatea de înmaga- 
zinare a acumulatorilor va spori 
de patru ori.

S.U.A
Milioane de 

considerate a 
S.U.A. au fost devastate de cele mai 
dezastruoase inundații din istoria 
statelor Dakota de Nord și Minne
sota.

hectare de pămînturl 
fi cele mai fertile din

Japonia
în cursul nopții de joi spre vineri, 

asupra Japoniei s-au abătut ploi to
rențiale, care au provocat inundații 
grave și au 
viar, rutier 
protecție au 
unde s-au 
alunecări de teren. Sînt afectate de 
inundații opt din prefecturile țării.

perturbat 
și aerian, 
cedat în 
semnalat.

traficul fero- 
Digurile de 

anumite zone, 
de asemenea.

• PASIUNEA PESCUI
TULUI. O treime din suedezii 
în virstă de 15—67 de ani merg 
de două-trei ori pe an la pescuit. 
Numărul pescarilor amatori, 
care era de 1 100 000 în 1962, a 
ajuns in prezent la 2 600 000. 
Sint desigur cuprinși în aceste 
cifre și entuziaștii — cei 700 000 
de suedezi care practică pescui
tul cel puțin o dată la două 
săptămîni. Datele desprinse din- 
tr-o recentă anchetă conțin și o 
cifră oarecum surprinzătoare : 
600 000 de suedeze preferă să-și 
petreacă timpul liber pescuind 
— ocupație considerată aproape 
în exclusivitate de competenta 
bărbaților.
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