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în cursul nopții de vineri spre sâmbătă și ieri în tot cursul zilei Succese deosebite

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
împreună cu alți conducători de partid și de stat 
a controlat în București și în vecinătatea 

Capitalei zone afectate de inundații 
Secretarul general 

al partidului a stabilit, 
la fața locului, măsuri 
de prevenire și limitare 
a efectelor inundațiilor

în întrecerea socialistă

Zeci de mii de oameni ai muncii, 
militari, membri ai gărzilor patriotice 
au luat parte la lucrări de mare 
amploare de-a lungul Dîmboviței, în 
zona stăvilarului Ciurel și în cartierele 

amenințate

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
prezent in cursul nopții de vineri 
spre simbătă în zonele din vecinăta
tea Capitalei, unde a apărut — ca 
urmare a deplasării spre aval a 
undelor de viitură — pericolul de 
inundație.

în raza satului Dragomirești-Vale, 
apele Dimboviței, care au atins un 
nivel alarmant, puneau în pericol 
digul de apărare. Aflat în mijlo
cul locuitorilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a luat măsuri concrete 
pentru prevenirea in cit mai mare 
măsură a pericolului inundațiilor.

în zona canalului de scurgere 
Argeș-Ciorogirla, unde exista perico
lul de revărsare, secretarul general al 
partidului a stabilit acțiuni Ia fața 
locului in scopul dirijării surplusului 
de apă în lacurile din nordul Ca
pitalei.

Din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la Ciurel s-a înălțat un 
dig de protejare, la care au lucrat, 
fără răgaz, militari ai forțelor ar
mate, din unitățile Ministerului de 
Interne, membri ai gărzilor patrio
tice, muncitori din întreprinderile 
Capitalei, ajutați de importante mij
loace tehnice.

în primele ore ale dimineții de 
simbătă, secretarul general al parti
dului s-a aflat in mijlocul oameni
lor muncii, al militarilor care acțio
nează cu hotărîre pentru apărarea 
de furia apelor a unor cartiere și 
obiective industriale ale Capitalei.

în cursul dimineții, la bor
dul unui elicopter, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a controlat o mare zonă 
cuprinsă de ape sau amenințată de 
viituri din apropierea Capitalei și 
la locul de pătrundere in oraș a 
riului Dîmbovița.

Elicopterul a aterizat pe raza co
munei Dragomirești-Vale. Aici, unde 
digul de protecție a cedat sub pre
siunea apelor acumulate, au fost 
imediat mobilizate importante forțe 
umane și mijloace tehnice pentru 
închiderea spărturii produse. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a stabilit 
pe loc măsuri concrete pentru dimi
nuarea consecințelor ruperii digului 
de protecție.

La Ciorogirla, unde in timpul 
nopții s-a acționat pentru deversa
rea unei părți din apele revărsate 
în lacurile din nordul Capitalei, s-a 
intervenit energic, in continuare, in 
cursul dimineții, pentru a împie
dica creșterea debitului Dîmboviței.

Reîntors in zona stăvilarului Ciu
rel, secretarul general al partidului 
a examinat, împreună cu activiști de 
partid și de stat din Capitală, cu 
specialiști, modul in care se desfă
șoară lucrările de consolidare a di
gurilor. a stabilit noi măsuri pentru 
intensificarea muncii de prevenire 
și limitare a efectelor inundațiilor.

Cu forțe sporite se procedează la 
întărirea digurilor între stăvilarul 
Ciurel și Grozăvești, la protejarea 
obiectivelor si bunurilor din zonele 
amenințate. în locurile inundate sau 
amenințate de revărsarea apei — din 
jurul Capitalei — și în special in 
zona de pătrundere a Dimboviței in 

oraș — acționau permanent peste 
30 000 de oameni ai muncii.

La indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ș-au înălțat diguri de 
protecție din saci cu nisip și pă- 
mint îndeosebi in jurul între
prinderilor amplasate pe malurile 
mai joase ale Dimboviței — la „Se
mănătoarea", Grozăvești și alte uni
tăți economice. Datorită acestor ac
țiuni, numai o parte din cartierele 
Ciurel și Crîngași a fost afectată de 
apă ; cu ajutorul autoamfibiilor și 
bărcilor au fost evacuate familiile 
din casele inundate.

în mai multe rinduri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu alți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat, 
s-au deplasat in mijlocul locuitori
lor cartierelor Ciurel și Cringași, 
unde militarii, sprijiniți de cetățeni, 
acționează pentru limitarea pătrun
derii apei în această zonă a orașului. 
Tovarășii Manea Mănescu, Emil 
Drăgănescu și Gheorghe Cioară, 
miniștri. precum și membri ai 
conducerii Ministerului Apărării 
Naționale și Ministerului de Interne, 
ai unor ministere economice, acti
viști de partid, alți factori de răs
pundere, acționează pentru traduce
rea operativă in viață a indicațiilor 
secretarului general al partidului.

Examinînd situația apelor. tova
rășul Nicolae Ceaușescu a indicat 
specialiștilor să ia măsuri pentru 
liniștirea viiturii în fața stăvilaru
lui Ciurel, prin lărgirea malurilor 
în amonte. Totodată, s-a dat ordin 
pentru ancorarea stăvilarului in 
vederea prevenirii ruperii acestuia 
și a inundării unor.zone ale Capita
lei in care se află importante obiec
tive economice și social-culturale. 
în mod concret, secretarul general 
al partidului a dirijat in acest sec
tor atît de afectat de inundații ac
țiunile de apărare, coordonind mun
ca echipelor de. lucru pe un larg 
front, dirid dispoziții pentru intensi
ficarea eforturilor de salvare a bu
nurilor cetățenilor ale căror case au 
fost cuprinse de apă.

„Să facem totul — a spus tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU — pentru 
a stăpîni și reține apele in această 
zonă, pentru a nu da voie viiturii să 
pătrundă cu violență in București".

Timp de citeva ore, sub directa 
supraveghere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. muncitorii de la unită
țile economice de aici, împreună cu 
militarii, au acționat energic pentru 
temporizarea și stabilizarea apelor, 
lărgind malurile.

După un nou survol asupra zone
lor Dragomirești și Roșu-Nord, 
unde din nou secretarul general al 
partidului a controlat modul cum se 
acționează cu fermitate pentru întă
rirea digurilor de apărare, elicopte
rul s-a înapoiat în cartierul Ciurel, 
unde situația viiturii impunea noi 
măsuri.

Secretarul general al partidului, 
după ce a inspectat zona stăvilarului 
și a podului, a dispus reorganizarea 
apărării in acest sector al Capitalei. 
S-a indiept deschiderea unui nou 
canal de scurgere a apei spre o zonă 
laterală, unde pagubele care ar 
putea fi provocate sint infime, obți-

nîndu-se în schimb o reducere a 
presiunii apelor in zona stăvilarului. 
De asemenea, s-au luat măsuri pen
tru consolidarea malului sting al 
Dimboviței. ,

în tot timpul acestei dramatice în
cleștări cu apele, locuitorii acestui 
cartier l-au înconjurat cu dragoste 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
adresînd vii mulțumiri pentru acțiu
nile și măsurile pe care le-a luat 
personal in vederea salvării vieții 
și avuturilor lor.

Acțiuni intense s-au desfășurat 
neîntrerupt în zonele Grozăvești, 
Operă. Operetă. Izvor. Șerban Vodă, 
între Piața Unirii și Abator, unde in 
jurul orei 16,45 apele depășiseră cu 
10—20 cm partea inferioară a planșeu- 
lui de trecere al podurilor de aici, 
în toate întreprinderile și institu
țiile situate de-a lungul. chelului 
Dîmbovița, concomitent cu măsurile 
luate pentru asigurarea continuității 
producției, un mare număr de oa
meni ai muncii au luat parte la ac
țiunile de protejare a acestor obiec
tive economice și a cartierelor în
vecinate.

în zona podului de la Abator peste 
5 000 de oameni ai muncii și mem
bri ai gărzilor patriotice de la uzi
nele „Timpuri Noi“, „Flacăra Roșie", 
„Biofarm", de la alte întreprinderi și 
instituții din sectoarele 4 și 5, îm
preună cu peste 1 000 de militari în

termen, au umplut și amplasat 27 000 
de saci de nisip, au amenajat diguri 
de piatră.

în condițiile creșterii continue a 
apelor, ale tendinței lor de, depășire a 
nivelului podului și malurilor rîului 
din această zonă, situație înregistrată 
in jurul orei 16,20, s-a înălțat un dig 
de saci de nisip, pietriș și pămînt de 
1 metru înălțime.

Pe lingă măsurile luate pentru pre
venirea inundării unităților de pro
ducție. de la Piața Unirii și pină 
la periferia de sud a orașului, circa 
10 000 de oameni ai muncii, militari, 
lucrători ai Ministerului de Interne, 
formațiuni ale gărzilor patriotice) 
cetățeni ai orașului au construit di
guri de apărare din saci de nisip și 
alte materiale în dreptul fiecăruia 
dintre podurile care traversează 
Dîmbovița. Baraje cu saci de nisip 
și alte materiale au fost așezate la 
intrarea tuturor străzilor de. pe malul 
drept al Dimboviței. în unele zone 
din cartiere situate de-a lungul Dîm
boviței, datorită suprasaturării cana
lelor, apa a refulat pe această cale 
in, subsolul unor clădiri și pe por
țiuni de străzi ; au fost puse in 
funcțiune motopompe pentru evacua
rea apei.

Este o mare concentrare de fotțe. 
Peste tot se acționează cu calm, cu 
fermitate.

La ceasurile amurgului, elicopterul, 

la bordul căruia se aflau tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. survolează din nou zona 
stăvilarului.

După ce, pe parcursul zilei, secre
tarul general a fost de citeva ori 
aici, conducind operațiile de zăgăzuire 
a apelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a revenit in mijlocul celor ce înfruntă- 
cu bărbăție puhoaiele. Apreciind că 
s-a muncit bine; secretarul general 
a indicat ca forțele aflate la stăvi- 
lap să rămină în stare de alertă 
pentru a supraveghea evoluția situa
ției, chiar dacă apele au scăzut în 
amonte, și a putea interveni ope
rativ la nevoie. De asemenea, a ho- 
tărit să se ia măsuri pentru asigu
rarea sistemului electric de ridicare 
și coborîre a stavilelor și pentru ilu
minatul zonei.

Prezenta secretarului general al 
partidului în tot cursul nopții și al 
zilei de ieri în punctele critice de 
pe cursul Dîmboviței a constituit o 
certitudine generatoare de noi ener
gii în lupta cu apele revărsate, un 
puternic imbold pentru toți cei care, 
în aceste momente de grea încer
care, răspund cu înalt simț patriotic 
chemării adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu întregului popor, 
pentru a preveni și înlătura grabnic 
efectul inundațiilor, pentru a asigura 
desfășurarea normală a activității.

(Agerpres)

REȘIȚA:

Laminate peste plan
Siderurgiștii reșițeni răspund prin 

fapte de înaltă conștiință muncito
rească la chemarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, adresată întregu
lui partid și popor. în cursul zilei de 
simbătă, la linia mijlocie, unde spo
rul de producție la zi consemnează 
o depășire de peste 200 tone lamina
te, muncitorii și-au suplimentat an
gajamentul anual cu încă 2 000 tone 
laminate. Sporuri substanțiale se în
registrează și în celelalte secții cu 
foc continuu din cadrul combinatu
lui, în care toate agregatele tehnice 
funcționează la cote superioare. Cu 
producția suplimentară realizată 
pînă acum, metalurgiștii din Reșița 
au elaborat, peste prevederile planu
lui la zi, mai mult de 80 000 tone 
produse siderurgice, cantitate care 
exprimă hotărirea oțelarilor, furna- 
liștilor, laminatorilor și a celorlalți 
siderurgiști de a realiza in acest an 
cea mai mare producție din actualul 
cincinal.

(Agerpres)

MARAMUREȘ: 

în plus față de 
sarcini

La apelul Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii 
maramureșeni contribuie din plin, 
prin obținerea unor producții supli
mentare. la diminuarea efectelor 
inundațiilor ce s-au produs în unele 
județe ale țării. Zilele acestea a ra
portat atingerea cotelor finale ale 
planului cincinal la producția globală 
industrială cea de-a 26-a întreprin
dere din județ — Combinatul de pre
lucrare a lemnului din Shighetul 
Marmației. Colectivele acestor uni
tăți s-au angajat să realizeze, pină 
la finele anului, peste planul cinci
nal, o producție de 2,5 miliarde lei, 
exprimată in 5 700 tone plumb, 6 000 
tone cupru de convertizor, mașini și 
utilaj minier in valoare de 320 mi
lioane lei, 117 000 metri cubi cheres
tea, 10 000 metri cubi placaj, mobilă 
in valoare de 200 milioane lei, 40 000 
metri cubi prefabricate din beton și 
altele. (Gheorghe Susa).

BORZEȘTI:

Produse chimice 
peste prevederi

Răspunzind prin fapte apelului 
adresat de secretarul general al par
tidului. de a se acționa energic pen
tru înlăturarea efectelor inundațiilor, 
petrochimiștii din Borzești au obți
nut in aceste zile, peste plan, însem
nate cantități de produse : cauciuc 
sintetic, sodă caustică, PVC, polisti- 
ren, diferite produse petroliere. Ca 

Cuvîntarea primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, 
la cea de-a XKIX-a Sesiune a Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproc
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urmare, valoarea producției realizate 
suplimentar, de la începutul anului 
și pînă acum, se ridică' la aproape 
100 milioane lei. Colectivele de la 12 
mari instalații ale combinatului au 
raportat îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe întregul cincinal. S-au creat 
astfel condiții ca. pină la finele anu
lui. să se obțină o producție supli
mentară în valoare de. aproape 400 
milioane lei. concretizată in 8 000 
tone polistiren. 8 500 tone clorură d« 
calciu. 14 600 tone, insecticide condi
ționate, 10 000 tone monoclorbenzen 
și alte produse necesare economiei 
naționale. (Gheorghe Baltă).

BISTRITA-NĂSĂUD:

Mai multe produse 
pentru economie

în toate întreprinderile industrial» 
și pe șantierele de construcții din ju
dețul Bistrița-Năsăud se lucrează cu 
spor, colectivele de muncitori, ingi
neri și tehnicieni inregistrind în a- 
ceste zile succese remarcabile în pro
ducție. Astfel, de la Începutul anului 
și pînă in prezent, .harnicii mineri 
de la Rodna, lucrătorii de la între
prinderea de hirtic din Prundu Bir- 
găului, I.F.E.T., întreprinderea de 
utilaje pentru industria materialelor 
de construcții și refractare. Combi
natul de prelucrare a lemnului din 
Bistrița și alte colective au livrat 
economiei naționale peste sarcinile 
de plan 1 457 tone minereuri com
plexe, 19 300 mp plăci aglomerate din 
lemn, 4 400 mc prefabricate din be
ton, 16 000 unități cahle de teracotă, 
14 tone fibră de in, 199 tone brinze- 
turi și alte produse in valoare de ^ecl 
de milioane de lei. (Ion Anghel).

DOLJ:

Bilanf bogat 
în primul semestru
în aceste zile, paralel cu efortu

rile depuse de oamenii muncii, de p» 
ogoarele doljene pentru înlăturarea 
efectelor inundațiilor și stringerea 
grabnică a recoltei, colectivele din 
unitățile economice lucrează in ritm 
susținut in vederea devansării sarci
nilor din cincinal. Astfel, în primul 
semestru al anului, in industria jude
țului Dolj planul producției globale 
a fost depășit cu 186 milioane lei, cel 
al product iei-marfă cu 53 milioane 
lei. iar planul la export cu 86 mili
oane lei valută, in timp ce producti
vitatea muncii a crescut cu 1 128 lei 
pe lucrător. în expresie fizică, aceste 
sporuri valorice s-au concretizat, 
printre altele, în : 12 000 tone îngră
șăminte chimice in substanță activă. 
94 000 kW motoare electrice. 1 712 
tone țiței, 907 000 KVA transforma
toare de forță, 3 536 hl bere. 204 tone 
unt ș.a. între unitățile economice cu 
cele mai bune rezultate pe primele 
sase luni ale anului se numără com
binatul chimic, „Electroputere", 
grupul întreprinderilor de industrie 
locală și altele. (Nicolae Băbălău).
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IALOMIȚA: A fost strînsă aproape 
jumătate din recolta de grîu

Din comunele județului sosesc vești 
îmbucurătoare despre mersul recol
tării griului. Pină acum griul a fost 
strins de pe mai bine de 45 la sută 
din suprafața cultivată. Sîmbătă. ală
turi de combine și secerători. zeci de 
mii de țărani cooperatori au recoltat 
cu secerile și coasele. La indicația 
comandamentului județean, vor fi re
coltate cu prioritate suprafețele de 
pe malul Ialomiței. expuse inundații
lor. . Mecanizatorii de.la l.A.S. Slobo
zia vor recolta de urgență 100 hec
tare de griiu cei de la Mihail Kogăl- 
nicegnu — 60 hectare. Șăveni r- 300 
hectare, Vlădeni — 80 hectare și Su- 
diți — 320 hectare. La Ciochina coo

TELEORMAN: Puternică mobilizare 
la evacuarea apelor și la seceriș

In două direcții acționează, în a- 
ceste zile, oamenii muncii din agri
cultura județului Teleorman : eva
cuarea apelor de pe terenurile agri
cole și recoltarea cerealelor păioase. 
Locuitorii satelor Tătărăștii de Sus, 
Orbească. Trivale, Moșteni. Islaz lu
crează fără întrerupere la evacuarea 
apelor și la întărirea digurilor. Bine
înțeles, odată cu îmbunătățirea tim
pului — un soare puternic strălucește 
pe cer — toate forțele sînt concen
trate la recoltat. Potrivit datelor fur
nizate de direcția agricolă. în coope
rativele agricole griul a fost recoltat 
de pe aproape 20 000 ha. ceea ce re
prezintă 17 la sută din suprafața cul
tivată. Menționăm că ploile abunden
te au determinat băltiri pe însemnate 

peratorii ău izolat cu diguri un lan 
de 100 hectare griu expus Inundații
lor. în urma indicațiilor., tovarășului 
Nicolae Ceausescu, cooperatorii: din 
comuna Ciochina au început recolta
tul acestei suprafețe cu secerile. Tot 
in această comună. 50 de cooperatori 
au recoltat sfecla furajeră . expusă 
inundațiilor. Acțiunea continuă. De la 
cooperativa agricolă de producție din 
comuna Dor Mărunt, ' Constantin 
Popa, președintele cooperativei, ne-a 
comunicat că 300 de cooperatori sînt 
in lanuri, iar 200 sînt gata pregătiți 
pentru orice intervenție. (Lucign Ciu^ 
botaru).

I

suprafețe. Toate grupurile de pom
pare folosite in mod obișnuit la iri
gații deversează apele spre locurile 
joase. Pe terenurile unde nu se pot 
folosi încă mijloacele mecanizate — 
la Dragomirești de Vede, Nenciu- 
lești ș.a. — au iptrat echipe de se
cerători și cosași. în zona de sud a 
județului, unde pămintul s-a zvintat 
— Zimnicea. Ștorobăneasa. Beiu, 
Turnu-Măgurelg — combinele au in
trat din nou în lanuri. Lucrătorii o- 
goarelor și-au luat angajamentul să 
transforme ziua de duminică, 6 iulie, 
într-o zi obișnuită de lucru, pentru a 
recolta griul de pe suprafețe cit mai 
mari, pentru a evacua apele de pe 
terenurile băltite. (Ion Toader).

VRANCEA: Alături de țărani, toți
angajații au pus

Ieri, 5 iulie, în toate unitățile a-" 
gricole din județul Vrancea s-a lu
crat din plin la recoltat. Alături de 
mecanizatori,. mii de țărani coopera
tori, angajați ai instituțiilor din cor 
mune, elevi au ieșit cu secerile Ia 
strînsul recoltei. La cooperativa a- 
gricolă de producție Corbița, pe tar
lalele de la Buda și Rădăcinești, la 
ora 7 dimineața, 250 de oameni sti- 
vuiau primii snopi de grîu strînși cu 
secera. Printre ei, secretarul comiter 
tului comunal de partid. Corne- 
liu.Oancea,. angajați ai’.'consiliului 
popular, elevi din comună- Ei au ho- 
tărit ca pînă seara să recolteze ma-

DOLJ: în schimburi prelungite,
se lucrează și noaptea

De la comandamentul județean 
pentru apărarea inundațiilor am fost 
informați că vineri noaptea digul de 
apărare împotriva inundațiilor a lo
calității Coțofenii din Față a fost 
rupt pe o distanță de 400 m, inun- 
dîndu-se astfel 813 ha cu porumb, 
griu și sfeclă. Imediat, chiar în noap
tea respectivă, toți cetățenii din Co- 
țofenii din Față, mobilizați de comi
tetul comunal de partid, împreună cu 
militarii sosiți în ajutor, au tre
cut Ia refacerea digului. Folo
sind și motopompele, au înlă
turat excesul de apă de pe cul
turile afectate. La 5 iulie, spre 
orele amiezii, după 12 ore de mun

mîna pe seceră
nuăl griul de pe o suprafață de peste 
io hectare. La cealaltă extremitate 
a județului, pe rază 'consiliului in- 
tercooperatist Sihlea și Bogza, au ie
șit la cîmp cu secera peste 150 de 
oameni.

Asemenea fapte de muncă am în- 
tîlriit ieri și în alte unități agricole. 
Ca rezultat al eforturilor depuse, în 
județul .Vrancea griul a fost strins 
pînă acum de pe mai bine de 11 300 
hectare. Cooperativele agricole și-au 
onorat pînă acum 26 la sută din o- 
bligațiile contractuale cu statul. (Dan 
DrăgUlescu).

că încordată. digul a fost refăcut. 
Ieri, în toate celelalte zone ale ju
dețului, unde pămintul s-a mai zvin- 
tat, peste 49 000 de cooperatori, elevi, 
studenți și cadre didactice, în frunte 
cu mecanizatorii au lucrat la re
coltarea griului și întreținerea cul
turilor. Ca urmare, în cursul zilei 
de sîmbătă, 5 iulie, a fost strînsă 
recolta de pe 3 000 ha. Acolo unde 
nu a fost posibilă intrarea in lan a 
mijloacelor mecanice, echipe de se
cerători string manual griul. Sîmbă
tă s-a secerat manual suprafața de 
432 ha cu grîu și 60 ha cu mazăre. De 
la comandamentul județean am aflat 
că pe ogoare s-au constituit schim

buri prelungite, lucrindu-se și noap
tea, iar mecanizatorii servesc masa 
de prînz.,pe târlei, astfel incit să nu

CLUJ: întregul sat la cîmp
Comuna.. Fizeșul Gherlei a fost pu

ternic afectată de inundații. Sute de 
cooperatori lucrează la săparea de 
canale pentru scurgerea apelor ; trei 
moțopompe sînt în funcțiune ziua și 
noaptea. Un număr de 200 coopera
tori lucrează la recoltarea manuală a 
orzului; pentru a evita pierderile da
torata umidității excesive. în timp 
ce femeile seceră orzul, bărbații fac 
snopi și îi cară pe terenurile în pantă 
ppntru a se zvînta.

Pește tot în județul Cluj se dă o 
bătălie hotărîtă pentru evacuarea a- 
pelor! pentru salvarea recoltei. Lingă 
Someș se afla o tarla cu orz care 
mai avea cîteva zile pînă la matu
rarea deplină. Pentru a nu pierde 
nimic, lanul a fost recoltat cu com
binele — ne spune Dumitru Fălcu- 
șan, vicepreședinte al . consiliului

COVASNA: Acum la întreținerea 
culturilor

Aproape 19 000 de hectare teren 
agricol din județul Covasna au fost 
afectate de revărsarea apelor Oltu
lui. ale Rîului Negru, dar mai ales 
ale piraielor de munte ce străbat 
localitățile situate în arcul carpatic, 
în fața acestei situații, răspunzind 
cu însuflețire chemării adresate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu între
gului partid și popor, oamenii mun
cii din județul Covasna — români 
și maghiari — au• acționat cu înalt 

se piardă nici o oră bună de lucru, 
nici un bob de griu să nu fie risipit. 
(Nicolae Băbălău).

popular al comunei .Cițcău, Boabele 
treierate au fost depozitate în stra
turi subțiri și se lopătează în per
manentă.

Comuna Mihai Viteazu este una din 
localitățile greu încercate de furia a- 
pelor. Sute de cooperatori lucrează 
acum la săpatul unui șanț care să 
dirijeze apa ’ spre albia riului Arieș-. 
Pe terenurile mai ridicate, echipele 
de cosași și secerători și 8 combine 
au intrat în lanul de orz. în comuna 
Ceamu-Mare toți cetățenii. cu pu
tere de muncă, tineri și virstnici. băr
bați și femei, se află in cîmp. la pră
șit, la recoltatul orzului și furajelor, 
la transport și la însilozarea nutre
țurilor. La locul numit „Rât" căpi
țele de fîn au fost transportate pe 
terenuri mai uscate și împrăștiate 
pentru uscare. (Al. Mureșan).

spirit de răspundere pentru înlătu
rarea grabnică a efectelor inunda
țiilor. Munca indîrjită, bine organi
zată a lucrătorilor din agricultură, 
a muncitorilor, inginerilor, tehnicie
nilor, a tinerilor, in frunte cu comu
niștii, nu a întîrziat să-și arate roa
dele. Ieri, la orele amiezii, chipurile 
oamenilor, acoperite de sudoarea 
unei munci aprige, au început să 
se lumineze. Aceasta pentru că 
cerul era pretutindeni senin, soarele 

amintea că ne aflăm totuși în luna 
lui Cuptor, dar mai ales pentru că 
veștile privind izbinzile in bătălia 
cu apele ău început să fie tot mai 
numeroase. Luciul rece al apei a 
fost înlăturat de pe sute de hectare, 
in numeroase locuri trecindu-se 
imediat la continuarea lucrărilor- de 
întreținere a culturilor. După ieșirea 
din primul schimb, 799 de muncitprî 
din orașul Tg. Secuiesc au săpat 
1 750 m de șanțujti perițru' eva
cuarea apelor de pe ogoare. Astăzi, 
ca urmare a măsurilor sfabilitp in 
cursul serii de sîmbătă la comitetul 
județean de partid, zeci de mii de 
oameni lucrează pe ogoare la eva
cuarea apelor și executarea lucrări
lor de întreținere a culturiloț. 
(Herman Rosner).

BOTOȘANI: 
S-a încheiat 

secerișul orzului
Secerișul orzulțți s-a încheiat pe 

ogoarele județului Botoșani. Lucră
torii din agricultura acestei zone a 
Moldovei au trecut la recoltatul 
griului de pe cele 65 000 hectare cul
tivate. Primele suprafețe au fost se
cerate în partea sudică a județului, 
urmînd ca pe măsură ce lanurile a- 
jung la maturitate să intre in lu
cru tpațe combinele. în felul acesta 
se apreciază că întreaga recoltă va 
fi depozitată în magazii în circa 
zece zile.

în același timp, pe terenurile eli
berate se ară, se seamănă porumb 
și floarea-soarelui in a doua cul
tură. (Agerpres)

copșa mică în timp record, uzinele ploiești Pierderile vor fi recuperate harghita Organizare bună, eficientăproduc
Pădurea de coșuri ale platformei 

industriale respiră din nou in voie, 
ca în zilele bune.

Printr-o muncă plină de abnega
ție, muncitorii din Copșa Mică, 
în sprijinul cărora au sosit mun- 
citqri, ingineri, tehnicieni din în
treprinderi sibiene, de la „Inde
pendența". întreprinderea de rețe
le electrice ș.a.. însuflețiți de che
marea secretarului general adresată 
comuniștilor. întregului popor. do- 
bindesc succesul de a repune în 
funcțiune în timp record, după circa 
50 de ore. de la inundații, două mari

mediaș Pentrusa nu se
La întreprinderile de geamuri și 

cea de sticlărie, care-și intrerupse- 
seră activitatea in după-amiaza zi
lei de joi, totul a intrat țn normal. 
Aici cuptoarele — cu foc continuu
— erau in pericol din cauza lipsei 
gazului metan. Lucrînd fără odihnă
— în apa pînă la brîu — echipele 
de intervenții ale centralei gaz me
tan au vegheat ca cele două unități 
să primească combustibil.

O aprigă bătălie cu apele s-a des
fășurat și la înțreprindefga „Auto- 
mecanica" — greu afectatg de. inun
dații. întregul colectiv —' împreună 
cu cei 160 de muncitori, ingiperi și 
tehnicieni din Brașov — veniți in

SIMERIA-HUNEDOARA-DEVA PeiltlTldiminuarea pierderilor : în uzină - producție peste plan; după program -în luptă
Oameni ni muncii din întreprinderi 

și instituții, elevi, unități militare și 
formații ale gărzilor patriotice. încă 
de acum 3—4 zile, au ocupat posturi 
de veghe și de muncă îndîrjită de-a 
lungul riului Mureș. Zi și noapte, 
mii și mii de oameni — siderurgiști. 
mineri, constructori. împreună cu 
populația locală — înarmați cu lopeți 
și hîrîețe. sprijiniți cu sute de ma
șini, au lucrat fără întrerupere la 
sițprainălțarea și întărirea digurilor 
de pe malurile Mureșului — in zo
nele Gelmar. Geaggiu. Deva. Stretea. 
Ilia — pe o lungime de peste 35 km, 
pentru evacuarea populației pericli
tate. utilajelor de la balastierele de 
pe Mureș — Săulești, Hărău. Bălata. 
S-a dat o aprigă bătălie cu timpul și 
cu apele pentru punerea la adăpost 
a animalelor, pentru recoltarea le
gumelor. furajelor de ne suprafețele 
aflate în calea anelor. în noaptea de 
4 spre 5 iulie, la ora 23. cind Mu
reșul a atins nivelul maxim (doi 
metri și jumătate peste cota de inun
dație). la intrarea în județul Hune
doara. în zona localității Aurel Vlai- 
cu. populația, bunurile materiale și 
animalele se aflau în afara primej
diei. Au fost evacuate, in total, peste 
6 009 de familii.

La ora cind transmit, viitura se 
află incă în zona Devei și se în
dreaptă spre Ilia. Dobra. Zam. unde 
au fost luate din timp măsuri ase
mănătoare In aceste momente, mii 
și mii de oameni, formațiuni ale găr-

uzine grav avariate, care au fost re
date producției, vieții lor normale,

Am fost la baraj, am stat de vor
bă cu oamenii. Multi dintre ei lu
crează aici încă din seara zilei tre
cute. Muncă fără preget pe zi-lumi- 
nă pentru decolmatarea decantoare- 
lor, curățirea celulelor, motoare
lor, tablourilor, transformatoarelor. 
Muncă și mai grea, pe timpul nop
ții, pentru uscarea fir cu fir. piesă 
cu piesă a tablourilor, transforma
toarelor. a întregului aparataj. (Ni
colae Brujan, corespondentul' „Scîn- 
teii“). ’ . 'a fluxul munciiîntrerupă
ajutor — au lucrat energic la dega
jarea aleilor și halelor de miluî 
gros adus de ape.

Și la întreprinderea de pielărie și 
încălțăminte „8 Mai1' se face totul 
pentru ca activitatea productivă să 
se reia in cel mai scurt timp.

Cantități importante de materiale 
și stofe de la întreprinderea textilă 
„Tîrnava" au fost scoase și trimise la 
alte întreprinderi din țară pentru 
recondiționare. Aici toate instalații
le au intfat. în revizie și curățire. 
Cu aceeași fermitate se muncește și 
la „Salconserv". la . întreprinderea 
mecanică de gaz metan și la alte 
unități.

cu apele
zilor patriotice întărite cu noi de
tașamente de siderurgiști. mineri, 
constructori și alți oameni ai muncii 
se află la posturi, de-a lungul Mure
șului. Deși șuvoaiele au pătruns în 
unele localități și în unele cartiere 
ale Devei, se apreciază că frontul u- 
nit al hunedorenilor a diminuat sub
stanțial efectul destructiv al acestor 
calamități. Nu sint victime, uriașe 
bogății au fost salvate și continuă să 
fie puse la adăpost, iar în întreprin
derile industriale munca se desfă
șoară in condiții normale.
De altfel, trebuie spus că in fabrici 
și uzine. în marile unități industriale 
din județ, oamenii muncii — care-și 
împart orele zilei intre locul de pro
ducție și zonele afectate de ape — își 
înzecesc eforturile pentru a contra
cara pagubele provocate de inundații 
prin producții suplimentare. Cel maț 
concludent exemplu îl dau siderur- 
giștii hunedoreni — colectiv Erou al 
Muncii Socialiste — care in aceste 
zile iși depășesc zilnic sarcinile de 
plan cu aproape 199 tone fontă, cu 
peste 230 tone oțel martin și electric, 
cu 159 tone laminate, cu sute de tone 
de minereu aglomerat, cocs metalur
gic șt alte produse. La fel se mun
cește acum la întreprinderea ..Victo
ria" Călan. in minele din Valea Jiu
lui și in cele din munții Poiana 
Ruscă.

Sahin IONESCU 
corespondentul „Scinteii"

Mii de muncitori ai întreprinderilor 
prahovene, în sprijinul cărora au 
venit militari, membri ai gărzilor pa
triotice și tineri din localitățile ju
dețului. au reușit să repună în cir
cuitul productiv, la parametrii nor
mali. 11 unităti industriale afectate 
de inundații între acestea se numără 
Combinatul petrochimic de la Brazi,

alba iulia Muncă dîrză pentru refacere
în municipiul Alba Iulia a 

fost afectată de revărsarea apelor o 
bună parte a orașului vechi. Practic, 
inundațiile au atins aici nivelul ce
lor din 1970. cuprinzînd mai multe 
zone ale judoțului Alba. Ca urmare a 
pregătirilor făcute din timp și a mă
surilor și acțiunilor energice între
prinse, prin participarea activă a oa
menilor muncii, a gărzilor patriotice 
și militarilor, s-a reușit să se evite 
întreruperea completă a procesului 
de producție la unitățile situate in 
zonele inundate.

La Combinatul de produse sodicg 
din Ocna Mureș s-a reluat într-un 
timp relativ scurt activitatea produc
tivă în cele două secții care au fost

arad Un uriaș spiritul de
La ora cînd transmit, viitura Mu

reșului e în drum spre județul Arad. 
Principalul cuvint de ordine lansat 
in județ este salvarea recoltelor din 
lunca Mureșului, Griul — copț, dar 
cu un grad foarte ridicat de umidi
tate — porumbul în stare de masă 
verde, cartofii, furajele sînt strinse 
in grabă și transportate la adăpost, 
indiferent de starea lor de vegetație, 
urmînd să fie valorificate așa cum 
sînt decît șă cadă pradă stihiei.

în comuna Mindruloc și pe tarla
lele cooperativei agricole de produc
ție Păuliș, combinele C 12 lucrează 
zi și noapte. La Birzava, Lalașinț, 
Șăvirșin, combinele nu mai pot pă
trunde în lan. Ultimele agregate abia 
au putut fi despptmolite. Locul ma
șinilor a fost luat, fără zăbavă, de 
cosași. La cooperativa agricolă La
lașinț. pe tarlaua de trifoi — scene 
de convingătoare dîrzenie : Ion Cri- 
șan, Roman Maleș, alți cooperatori 
cosesc cultura și transportă cositura 
cu furca in spate pînă la locul la 
care se pot apropia căruțele. La fel 
se procedează la cooperativele agri
cole Șăvirșin. Căprioara, practic 
peste tot în valea Mureșului din de
fileul Săvîrșin-Radna.

Cu competență, prevedere, calm și 
energie au acționat organele locale 
de partid și de stat pentru preveni
rea tuturor celorlalte urmări ale 
creșterii apelor, de la bararea aces
tora pină la asigurarea aprovizionă
rii populației, de la evacuări și pre
gătiri de evacuare pînă la măsuri 
sanitare și antiepidemice. O probă a

sighișoara Bătălie pentru reluarea activității productive
în municipiul Sighișoara, unde co

tele apelor au atins nivelul inunda
țiilor din mai 1976. toți cetățenii apți 
de muncă participă la lucrările de 
restabilire a ritmului normal al vie
ții. O aprigă bătălie se dă pentru re
luarea grabnică a activității produc
tive. Prin refacerea liniilor de trans
port al energiei electrice și punerea 
în funcțiune a unor posturi de trans
formare. au reînceput să lucreze par
țial trei mari întreprinderi : de fa

întreprinderea de anvelope „Victoria" 
—Florești și cea de mecanică fină 
Sinaia, unități cu pondere in econo
mia județului. ale. căror colective de 
muncă ;au hotărît să recupereze pier
derile. în mai puțin de un trimestru 
și să încheie anul în curs cu anga
jamentele îndeplinite și chiar depă
șite. (Agerpres)

mai puternic afectate. Se acționează 
energic la evacuarea apei și efectua
rea lucrărilor necesare pentru reîn
ceperea cît mai grabnică a lucrului 
la Centrala termică și fabrica de 
plăci fibrolemnoase a Combinatului 
de prelucrare a lemnului de la Blaj, 
cit și la două secții de producție'dip 
cadrul întreprinderii metalurgice 
Aiud, unde activitatea a fost, de a- 
semenea, întreruptă. '

Se lucrează intens la restabilirea 
legăturilor de transporturi rutiere 
între Alba Iulia și Sebeș și Alba Iu
lia și Aiud, care au fost întrerupte, 
precum și la evacuarea apei din uni
tățile economice.

(Agerpres)zid de protecție: abnegație
competenței : comandamentul din 
Bîrzava a întrevăzut toate situațiile 
posibile, pregătind variante de eva
cuare și pentru eventualități care 
depășesc mult nivelul teoretic posi
bil al Mureșului, dar care țin seama 
de posibilitatea că acesta ar putea 
coincide cu ploi torențiale. La secția 
„Electrometal" și în celelalte între
prinderi ale orașului Lipova, situate 
în zona inundabilă, se produce con
tinuu. fabricatele sînt expediate 
direct la gară și cu trenul în zonele 
neamenințate, colectivele de munci
tori și meșteșugari cooperatori fiind 
hotăriți să rămină la post pină la 
ora H minus 2 : atunci, în minimum 
de timp, vor decupla agregatele, le 
vor demonta și evacua contracrono- 
metru. Pe magistrala feroviară, lingă 
Șăvirșin, în citeva ore, pasajul de la 
Cuiași a fost astupat cu saci cu ni
sip și balast. Am surprins o activi
tate asemănătoare și la podul de la 
intrarea în stația C.F.R. Bătuta. 
Munceau de zor șeful stației (Cornel 
Bugariu). cooperatorul Ion Iovănes- 
cu și președintele cooperativei de 
consum (Ion Răchițeanu). De ce nu
mai ei ? Restul oamenilor disponibili 
mutau instalațiile de siguranța cir
culației și depozitul de bilete la eta
jul de sus al clădirii gării, in locuin
ța șefului stației (parterul, aflat sub 
nivelul căii ferate, va fi probabil 
inundat).

La ora cind transmit, apele cresc, 
cerul este senin, oamenii muncesc.

Serqiu ANDON

ianță și sticlă. „Nicovala" și fabrica 
de confecții „Tîrnava". La alte uni
tăți. cum sint țesătoria de bumbac 
și cea de mătase, se lucrează neîn
trerupt pentru evacuarea nămolului 
din hale; la curățirea mașinilor și 
utilajelor, la recuperarea unor bunuri 
materiale.

în același timp, pe străzile și in 
sutele de case inundate, mii de cetă
țeni se străduiesc să le degajeze și să 
le curețe de nămol. (Agerpres)

Revărsările de apă au creat pro
bleme grele în municipiul Odorheiul 
Secuiesc și în orașul Cristuru-Secu- 
iesc, localități situate pe Tîrnava 
Mare. La Odorheiul Secuiesc au fosț 
afectate întreprinderea de confecții, 
fabrica de mobilă, întreprinderea 
de ață și filatură. întreprinderea 
Tehnoutilaj, unitatea de industriali
zare a cărnii, unitatea forestieră de 
exploatare și transport, unitatea de 
industrializare a laptelui și fabrica 
de piine. La Cristuru-Secuiesc : to
pitoria de in, filatura de fire și 
sfori, fabrica de mobilă și unitatea 
de prelucrare a laptelui. Fără ezi
tare. colectivele de muncă, români 
și maghiari. în frunte cu comuniștii, 
au acționat rapid și cu dirzenie pen

Starea drumurilor si a căilor ferate
Ministerul Transporturilor și Tele

comunicațiilor anunță că in seara zi
lei de sîmbătă 5 iulie s-a restabilit 
traficul feroviar pe liniile Bucu
rești—Pitești, Brașpv—Ciceu. Plo
iești—Buzău. Urziceni—Făurei. Fău
rei— Tecuci, Ciceu—Ghimeș. Deda— 
Tg. Mureș. Sibiu—Copșa Mică. Pia
tra Olt—Podu-Olt. Titu—Tirgoviște 
Sud, Ploiești—Mineciu, Amaradia— 
Bîrsești Gorj, Luduș—Măgheruș, Lu
duș—Războieni, Buda—Slănic. Bucu
rești—Urziceni (legătura directă cu 
Iași). Coșlariu—Alba Iulia, Brașov— 
Făgăraș—Sibiu și Teiuș—Cluj-Na- 
poca.

De asemenea, au fost redate cir
culației drumurile naționale Bucu
rești—Găești—Pitești (pentru autotu
risme. autocamioanele circulind pe 
ruta București—Bildana—Tirgoviște— 
Găești—Pitești). Pitești—Cimpulung 
Muscel, Sighișoara—Tirgu-Mureș, Bă- 
lăușeri—Sovata, Craiova—Slatina,

COTELE APELOR ȘI STAREA VREMII
Datele Comisiei centrale de apă

rare împotriva inundațiilor arată că 
pînă in dimineața zilei de sîmbătă 
au mai căzut precipitații slabe și pe 
arii restrînse în Dobrogea, estul 
Munteniei, nord-estul Moldovei, în 
estul Transilvaniei, zona Carpați- 
lor de curbură și cu totul izolat în 
Maramureș și Carpații meridionali. 
Cantitățile de apă nu au depășit 
9 litri pe metru pătrat.

Deplasarea spre aval a undelor de 
viitură a determinat creșteri impor
tante de debite pe cursurile inferi
oare ale Mureșului și Oltului și pe 
cursurile mijlocii și inferioare ale 
riurilor Argeș. Neajlov și Ialomița, 
precum și pe Șiretul inferior. Sîm
bătă dimineața nivelurile se menți
neau peste cotele de inundație, in 
creștere pe MUREȘ, de la Branișca 
și pină la frontieră : cu 118 cm pește 
cotele de inundație la Branișca. cu 
86 cm la Săvțrșin. cu 43 cm la Rad- 
na, cu 9 cm la Arad și 16 cm la 
Nădlac. Apele Mureșului erau în 
scădere la Alba Iulia cu 299 cm. iar 
la Ocna Mureșului cu 173 cm. Pe 
OLT se înregistrau creșteri ale nive
lului apei in bazinul inferior, de la 
Drăgășani la Sloeneșii. de 52—145 cm 
peste cofele de inundație. Apele AR
GEȘULUI depășeau cotele de inun
dație cu 198 cm la Budești. iar ale 
NEAJLOVULUI. cu 39 cm la Că- 
lugăreni. Pe IALOMIȚA. nivelul 
apelor se menținea peste cotele de 

tru punerea la adăpost a produse
lor finite și a mașinilor, apoi pen
tru evacuarea apei, Curățirea încă
perilor, repunerea în funcțiune a 
mașinilor. în scurt timp, U.F.E.T., u- 
nitatea de industrializară a lapte
lui și fabrica de pîine din Odorhe
iul Secuiesc și-au reluat integral ac
tivitatea.

La numai 24 de ore după inunda
ții au început să producă din nou. 
deocamdată parțial, marea majorita
te a unităților afectate. Eforturile 
pentru restabilire^ integrală a condi
țiilor normale de lucru nu slăbesc 
nici o clipă.

BARTUNEK Istvan 
corespondentul „Scinteii"

Ploiești—Mizil. Brașov—Făgăraș—Si
biu—Sebeș. Pitești—Curtea de Ar
geș—Contur Lac, Rimnicu-Sărat— 
Brăila. Timișoara—Stamora Moravița 
și Curtea de Argeș—Cimpulung Mus
cel.

Au rămas încă închise următoare
le linii de cale ferată : București 
Nord—Chiajna (se poate circula prin 
stația C.F.R. Cotroceni), Ploiești— 
Armășești, Tg. Mureș—Luduș, Go
lești—Cimpulung Muscel, yînători— 
Odorheiu-Secuiesc, Rupea—Sighișoa-, 
ra—Mediaș. Blaj—Praid, Măgura 
(Buzău)—Nehoiași, Ilia—Lugoj și 
Deva—Ilia.

în afară de autostrada București— 
Pitești, care continuă să fie imprac
ticabilă pentru circulația tuturor ca
tegoriilor de autovehicule, mai sint 
restricții totale de circulație pe ur
mătoarele șosele naționale : Bucu
rești—Buftea—Ploiești—Vălenii de 
Munte, București—Alexandria. Voi- 
neasa—Baraj—Lotru, Rupea—Sighi

inundație, la Coșereni cu 214 cm și 
la Slobozia cu 36 cm. Sînt, de 
asemenea, depășite cotele de inunda
ție pe cursul ȘIRETULUI, la Șen-

În următoarele 24 de ore
Potrivit prognozei Institutului meteorologic, în următoarele 24 ore vre

mea se va menține, în general, instabilă în Oltenia, Banal, Crișana, Mara
mureș, Transilvania și vestul Munteniei, unde cerul va prezenta înnorați 
accentuate și vor cădea ploi sub formă de averse. însoțite de descărcări 
electrice. In restul țării, cerul va fi schimbător.

Cele mai mari cantități de precipitații vor cădea în zonele de deal 
și munte, unde vor depăși, pe alocuri, 29 litri pe mp. Vintul va sufla 
potrivit Șl va prezenta intensificări locale in vestul țării. Temperaturile 
minune vor fi cuprinse între 19 și 29 grade, iar maximele între 22 și 30 
grade, mai ridicate în sud-estul țării.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 și 9 iulie. în țară : Vremea va fi 
in general instabilă in vestul și sudul țării, unde se vor produce înnnrărl 
mai accentuate și vor cădea ploi, mai ales sub formă de averse. în restul 
țării, cerul va fi temporar noros și vor cădea ploi locale. Vintul va prezenta 
intensificări de scurtă durată. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 
10 și 20 grade, iar cele maxime intre 20 și 30 grade. în București : Vreme 
in general instabilă cu cerul variabil. Temporar ploaie. Vintul va sufla mo
derat. Temperatura staționară.

Evoluția viiturii pe Dunăre
în urma ploilor care au căzut în 

bazinul Dunării sint de așteptat de
bite mari și in sectorul inferior al 
fluviului. Prognozele nivelurilor și 
debitelor pe sectorul românesc al 
Dunării au fost transmise de Comi
sia ceîitrală de apărare împotriva 
inundațiilor'comisiilor din județele 
riverane. precum și .centralei de 
exploatare a lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare. Din această prognoză 
rezultă că tinda tie viitură, formată 
In amonte și cu aportul riurilor car

întrajutorare muncitorească
în cursul zilei de 5 iulie, din Săvl- 

nești (Neamț) au pornit spre Pitești 
și Tîrnăveni două caravane consti
tuite din peste 89 de muncitori de 
înaltă calificare și mașini speciale 
pentru a acorda asistență tehnică u- 
nităților chimice din aceste localități 
în vederea repunerii grabnice In 
funcțiune a instalațiilor afectate de 
inundații. Un gest tonic de solidari
tate muncitorească, de patriotism. 
(Ion Manea).

șoara. Blaj—Copșa Mică. Corabia— 
Turnu-Măgurele. Obirșiâ Lotrului— 
Sebeș, Tirgoviște—Cimpulung Mus
cel. Curtea de Argeș—Cimpulung 
Muscel, Abrud—Zlatna, Cimpeni— 
Turda. Albești—Urziceni, București— 
Urziceni—Slobozja. București—Giur
giu—Zimnicea. Rm. Vilcea—Sibiu, 
Nehoiași—întorsura Buzăului. Me
diaș—Sighișoara, Mediaș—Iernpt,
Blaj—Copșa Mică. Turda—Tg. Mu
reș.. Dtăgâșani—Pjtești și Rișnov— 
Șerbăia.

în cursul zilei de’ 5t iulie au fost 
luate măsuri pentru redeschiderea 
traseelor de autobuze în zona Tg. 
Mureș către Bacău. Brașov. Piatra 
Neamț, Borsec. Cluj-Napoca, Tirnă- 
veni și Sighișoara.

Pe traseele feroviare și rutiere în
chise au fost suplimentate echipele 
de intervenție pentru redeschiderea 
într-un timp mai scurt a acestor ar
tere de circulație.

(Agerpres)

dreni, cu 31 cm. Creșteri mai reduse 
însă au mal fost înregistrate și pe 
cursurile inferioare ale SOMEȘU
LUI, CRASNEI și CRIȘURILOR.

patine. va prezenta o culminație în 
intervalul 19—20 iulie. Asffel, la Dro- 
beta Turnti-Severin se prevede, la 
10 iulie, un debit de circa 12 090 
înc/sectindă și un nivel de 750 cm, 
echivalent cotei de inundație. Unda 
se va propaga in aval, a.jungind la 
valori de circa 13 000 mc/sec. in zpna 
Isaecea in zilele de 19 și 20 iulie,

în județele riverane se iau măsttrl 
de apărare impotriva inundațiilor și 
a calamităților ce pot fi provocat# 
de revărsarea apelor.
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OAMENII LUPTĂ Șl ÎNVING

Oamerii ai muncii, militari, formațiuni ale gârzilor patriotice au acționat in tot cursul zilei de ieri, cu bârbâție și abnegație, la stăvilarul Ciurel, de-a lungul Dîmboviței șl în alte puncte critice, pentru a opri ieșirea apei din matcă

Orele încleștării de-a lungul Dîmboviței
Din primele ore ale zilei de ieri, 

întreg Bucureștiul era în alertă. In 
urma revărsărilor mari de ape din 
zona de nord-vest a Capitalei. Dîm
bovița a început să crească vertigi
nos, amenințînd să iasă din matcă 
și să inunde astfel o mare parte a 
orașului și a altor localități din calea 
ei. Zeci de mii de bucureșteni — ti
neri și vîrstnici. muncitori din între
prinderile situate pe malurile rîului 
sau în alte zone, militari ai forțelor 
armate și din trupele de securitate, 
studenți și elevi, funcționari din di
verse instituții, pensionari — au por-' 
nit. cu bărbăție și calm, o luptă a- 
prigă pentru a apăra orașul de pu
hoaiele de apă. încă din cursul nop
ții. coloane de autocamioane și au
tobasculante au început să transpor
te pe maluri mari cantități de saci 
cu nisip și pămînt, panouri și dale 
de beton, pentru a se ridica diguri 
de protecție de-a lungul întregului 
curs al apei.

în toate întreprinderile de pe cursul 
Dîmboviței — de la ..Semănătoa
rea", Uzina de apă Grozăvești, și 
pină la „Dîmbovița", „Timpuri noi", 
„Flacăra roșie" — la indicația co
mandamentului municipal de apăra
re împotriva inundațiilor, s-au con
stituit formații speciale de interven
ție care au început să organizeze a- 
părarea tuturor obiectivelor de care 
depinde asigurarea cursului normal 
al vieții și .activității-orașului.

începînd de la ora 8, cotele Dîm
boviței creșteau văzînd cu ochii, de 
la intrare 'și pină la ieșirea din 
București. Pe Splai sosesc însă ne
contenit noi forțe și mijloace, • se 
formează, practic, un culoar viu de 
oameni care încep lucrul la digurile 
de apărare. în amonte de podul Ciu; 
rel, în zona Rudeni—Cătanele, cî- 
teva mii de ostași și membri ai 
gărzilor patriotice, locuitori ai car
tierelor CrinȘași și Giulești, lucrau 
neîntrerupt pentru înălțarea unui ba

raj pe o distanță de mai bine de 2 
kilometri.

La ora 10. apa în creștere a ie
șit din matcă, îndreptindu-se spre 
incinta uzinei „Semănătoarea". Sute 
de muncitori, in frunte cu comu
niștii, înarmați cu lopeți și hirlețe, 
au ridicat în cîteva minute obsta
cole în calea apei, obligînd-o să 
reintre în matcă.

— Sintem hotăriți — ne spune 
Alexandru Lăstun, secretarul comi
tetului de partid al uzinei — să 
muncim cu dirzenie pentru a apăra 
întreprinderea’ de furiile apei. Am 
înconjurat uzina cu un baraj for
mat din saci cu nisip și pămînt. pa
nouri de prefabricate pentru a nu 
lăsa apa să ne paralizeze activitatea. 
■ Mira de lâ podul Ciurel arată însă 
Cote tot mai ridicate. în citeva mi
nute. apa se revarsă peste maluri, 
năvălește în ștrand și peste locuin
țele din zonă. în sprijinul locuitori
lor g intrat'in 'acțiune pentru eva

cuare o formație de muncitori de la 
întreprinderea de confecții și trico
taje. condusă de Elena Burtea, se
cretara comitetului de partid. în 
aval de podul Ciurel, cind apa ame
nința să năvălească spre un grup de 
locuințe muncitorești și, de aici, 
spre căminele studențești de la Re
gie și alte obiective, mii de ostași, 
împreună cu comandanții lor — cu 
lopeți, tirnăcoape și mijloace meca
nizate — au reușit să ridice. în mai- 
puțin de o oră, un dig înalt de circa 
trei metri pe o distanță de aproa
pe un kilometru. Toate obiectivele 
din zonă erau astfel ferite de inun
dații.

Urcăm pe cursul apei, spre Roșu 
și Chiajna. Aici, cu toate eforturile 
depuse irî cursul nopții de locuitorii 
satelor și de’ formațiile trimise in 
sprijin din întreprinderile bucu- 
reștene, apele au inundat însemnate 
suprafețe agricole, cultivate cu ce
reale și legume' (peste 600 ha). Pe 

la ora 13, nivelul apei începuse să 
scadă. Fără să piardă nici o clipă, 
cooperatorii au organizat recoltatul 
legumelor din punctele mai înalte și 
au început să le transporte peste 
apă cu, barca. Zamfir Licoiu, secre
tarul biroului executiv al consi
liului popular al comunei Chiajna, ne 
spune că au și fost montate două 
pompe pentru evacuarea apei in ve
derea reinsămințării terenurilor inun
date.

Urmărind apele Dîmboviței în con
tinuă creștere, constatăm că. .pretu
tindeni. muncitorii din întreprinderi, 
zeci de mii de locuitori ai. Capita
lei au construit pe locurile mai joa
se baraje de apărare, luind in a- 
celași timp măsuri pentr-u - protecția 
bunurilor din întreprinderi. La'po
durile Hașdeu, Izvor, pe platforma 
de la Operetă pină la magistrala 
Nord-Sud erau înșirați zeci de mii. 
de saci cu nisip și pămint.

La întreprinderea de încălțăminte 
„Dîmbovița", în timp ce producția 
se desfășura normal, muncitorii ie- 
șiți din schimb, organizați în for
mații de intervenție,. ridicau baraje 
de protecție, iar alții au pus la a- 
dăpost — pe platforme înalte — 
peste 10 000 mp piele și 15 000 pe
rechi de pantofi. De asemenea, la 
„Pionierul" au fost puse la adăpost 
15 000 mp piele, ppste 10 vagoane 
de talpă și 100 000 perechi de încăl
țăminte. ’ .

în zona întreprinderii „Timpuri 
noi". -mai multe echipe de1 munci-- 
tori dotați cu căngi și prăjini — în
șirați pe podul de cale ferată, unde 
apa era gata să se reverse — scoteau 
cioate și, răgălii, pentru a nu se 
forma dopuri. La podul de lingă 
Abator, o formație de pompieri pusese 
în funcțiune o baterie de pompe cu 
ajutorul căreia o parte din apă era 
transportată, cu furtunuri peste pod.

în jurul orei 18 riul a ieșit in

multe locuri din matcă, dar, îngră-
dit de diguri, iȘi continua cursul pe
firul tradițional. Bătălia CU apele
continuă cu tenacitate, bucureștenil 
veghind clipă de clipă și acționind 
astfel ca puhoaiele să se scurgă pa 
firul Dîmboviței, fără a afecta obiec
tivele industriale, locuințele și maga
zinele.

La ora 20 parcurgem din nou 
cheiul Dîmboviței. La Ciurel, debitul 
era în scădere ; la podurile de la 
Elefterie și Operetă —• de aseme
nea. Dincolo de întreprinderea „Tim
puri' noi", apa a umplut matca, tre- 
cind peste podurile de la Abator. Oa
menii au ridicat în grabă diguri din 
pietre smulse din caldarîm și din saci 
cu nisip, readucind apa in matcă.

La ora închiderii ediției, veghea 
și bătălia continuă.

Korea CEAUȘESCU 
Dumitru TÎRCOB

; Foto : E, Dichiseanu

Ostașii, ca întotdeauna, la datorie

La Urziceni, în sprijinul oamenilor ale căror case sint 
amenințate de. puhoaie

Brațe puternice, gata oricînd să stăvilească pericolul apelor dezlăn
țuite

• Prezenți permanent în zonele cel 
mai greu amenințate de inundații, 
militarii unei unități de pionieri, con- 
stituiți in detașamente, au acționat 
energic in raza municipiului Alba Iu- 
lia și în imprejurimi. Aproape 100 de 
ostași, in frunte cu comandanții lor 
— locotenent-coloneii Gheorghe Ga
vrila și Ilarie Urdea, locotenenții ma
jori Adrian Ropotă și Gheorghe Se- 
meniuc, locotenenții Eugen Țintea și 
Aurel Radu — au inceput lucrările de 
îndiguire în apropierea gării amenin
țate de apele Mureșului. Alte detașa
mente de ostași au acționat, conco
mitent, in diferite cartiere ale muni
cipiului, precum și în satul Oarda din 

vecinătate, răspunzind • cu abnegație 
grabnicelor solicitări pentru consoli
darea și suprainălțarea digurilor.

• Lucrînd fără întrerupere, maio
rul Gheorghe Oană, căpitanul loan 
Giur'că .și locotenentul Carol Moro- 
șan, cu 120 de ostași constituiți în 
două echipe, au refăcut și au dat în 
circulație 300 m de cale ferată în zona 
Malnaș-Bodoc. Din; aceeași unitate 
de căi ferate, 60 de militari, sub co
manda locotenentului major Csaba 
Szabo, au consolidat linia de cale fe
rată la Timișul de Sus, înlăturînd 
grohotișul și buștenii. Intr-un timp 
record, 120 de ostași au deblocat un 

pod de cale ferată, au consolidat cu- 
leea altui pod construind o stivă de 
traverse.

• Militarii unității de drumuri al 
cărei secretar de partid este locote- 
nent-colonelul ’ Grigore Toloacă au 
consolidat un pod de cale ferătă și 
au construit 400 m dig intr-o singură 
zi. De asemenea, ei au salvat de la 
distrugere 500 butoaie.de carburanți 
și lubrifianți și 1 500 butelii de ara
gaz.

O La Mediaș, locuitorii orașului, 
cu sprijinul oamenilor muncii din 
localități vecine, au făcut față eroic 
inundațiilor. Lor li s-au alăturat, cu

hotărire și dăruire ostășească, între
gul personal al Școlii de maiștri mili
tari și subofițeri de aviație „Traian 
Vuia" — comandanți, cadre didactice, 
elevi, precum și cei 540 de tineri can
didați veniți să susțină examenul de 
admitere in școală. Cu toții au contri
buit la protejarea întreprinderilor, a 
locuințelor, a vieților omenești. De 
pildă, 150 de' elevi au adus o im
portantă contribuție la evacuarea lo
cuitorilor din ‘ cartierul ..Aurel Vlai- 
cu“, precum și a bunurilor acestora. 
Alți peste 100 de elevi și candidați 
au salvat bunuri ale întreprinderii 
avicole din localitate, în valoare de 
mai bine-de un sfert de milion lei.

Sînt scoase din calea apelor bunurile obștești și bunurile 
personale ale cetățenilor

Cu îndîrjire, pentru salvarea reco Iței

Acoio unde a năvălit apa se tace totul pentru a diminua pagubele primele două imagini — din unități agricole prahovene. Ieri, la cooperativa agricolă din Afumați-llfov, mecanizatorii de la S.M.A. Ștefănești au reluat lucrările de recoltare a griului (ultima fotografie)

butoaie.de
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DE LA NUME
LA RENUMEn

Astăzi este „Ziua constructorilor de mașini". Omagiem, așadar, mun 
ca entuziastă a făurarilor de mașini și utilaje românești, contribuția 
remarcabilă adusă de constructorii noștri — muncitori, ingineri, 
tehnicieni — la edificarea unei industrii tot mai moderne, reali
zările de seamă obținute în bătălia pentru înfăptuirea cincinalului îna
inte de termen. Cu prilejul acestei zile, ne-am oprit în mijlocul unui 
colectiv care se află angajat din plin în înfăptuirea programului 
prioritar privind dezvoltarea construcțiilor de nave, stabilit de con
ducerea partidului, începînd cu acest cincinal.

Aici, la Constanța, „cincinalul 
actual a dat un nume șantierului 
naval" — după cum ne spunea mun
citorul Alexandru Omet. Și oricine 
se poate convinge ușor de adevărul 
acestor cuvinte simple, care redau 
o realitate insuflețitoare, dimensiu
nile unui salt deopotrivă cantitativ 
și calitativ. Și înainte, la Constanța, 
se construiau nave. Dar nave mici, 
de tonaj scăzut. „Producția" de bază 
a șantierului consta în repararea na
velor oceanice. „Dar simțeam și do
ream să facem mai mult pentru că 
știam că economia noastră, cu un 
comerț exterior în plină dezvoltare, 
are nevoie de nave mai multe și mai 
mari. Iată de ce hotărîrea partidului 
nostru de a stabili un program prio
ritar pentru construcțiile navale a 
fost întîmpinată de noi cu entu
ziasm".

Cu entuziasm și cu multă răspun
dere — am completa spusele ingi
nerului Marcel Tanențap, șeful ser
viciului plan-dezvoltare. Șantierul 
naval din Constanța a primit un 
nume, mai bine zis și-a cîștigat 
un renume tocmai prin această răs
pundere și seriozitate de care au 
dat și dau dovadă miile de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de aici. S-au 
făcut investiții, dar oamenii n-au 
așteptat să se predea docurile, să se 
termine halele noi de către construc
tori și au început să debiteze și să 
asambleze tabla pentru primul mi
neralier de 55 000 tdw. Practic, pri
mul mineralier. ..Tomis", s-a înălțat 
odată cu docul în care a fost con
struit. Acum, acest mineralier — 
realizat de către constructorii de. 
nave cu citeva luni mai devreme — 
a trecut cu succes toate „probele de 
mare" și este recepționat de către 
beneficiar. Dominînd prin semeție și 
prospețime navele din jur, ,,Tomis" 
se pregătește să plece în primul său 
drum transoceanic, spre Brazilia. Cu 
oricine discuți pe șantier despre 
muncă, despre succesele obținute de 
oameni, iși întoarce privirea spre 
.,Tomis", rostind : „Așa frumos și 
strălucitor ca el va fi, în curînd. și 
„Bocșa" — fratele său geamăn".

...Da. ..Tomis" va pleca în curînd. 
Să-i adresăm tradiționala urare ma
rinărească : „vînt bun la pupa" și 
să ne întoarcem la constructorii ce
lui de-al doilea mineralier. Mal

exact, al doilea, al treilea și al pa
trulea. Căci, în prezent, aici, în 
docurile șantierului, se lucrează si
multan la alte trei mineraliere, tot 
de 55 000 tdw.

— Am terminat facultatea de con
strucții navale in 1968 — ne mărturi
sește inginerul Dumitru Teodorescu — 
coordonatorul lucrărilor la mineralie
rul „Bocșa". Drept să spun, după 
doi ani de muncă mă gîndeam să-mi 
schimb calificarea.<. Nu eram mulțu
mit de ceea ce făceam : reparații de 
nave, construcții de șlepuri sau car
gouri mici. Am aflat apoi că s-ar 
putea să construim, într-un viitor 
apropiat, nave mai mari. Dar nu 
ne-am gindit că o să ajungem. în 
numai cîțiva ani, să realizăm nave 
de 55 000 tdw. Vă spun toate aces
tea pentru a înțelege mai bine mîn- 
dria pe care o încearcă fiecare din
tre noi, la locul său, știind că de 
munca sa, de calitatea și precizia lu
crărilor depinde succesul de an
samblu.

Reșița — cetate a turbinelor foto; S. Cristian

a permis demararea în avans a lu
crărilor la celelalte două mineraliere, 

„Avem nevoie de timp — ne 
spunea tovarășul Traian Călin, se
cretarul comitetului de partid al 
șantierului naval — pentru a da țării 
cit mai multe nave de mare tonaj. 
Lucrările la cel de-al doilea minera
lier sînt avansate. Așa cum ne-am

„ZIUA CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI"

Iar acest succes de ansamblu În
seamnă a construi și livra in 
condiții calitative foarte bune (alt 
calificativ nu este admis pentru con
structorii de nave !) cel de-al doilea 
mineralier — „Bocșa" — cu patru 
luni mai devreme decît termenul pla
nificat și cu două luni mai repede 
decît a durat execuția primului mi
neralier. Se poate spune deci că 
„Bocșa" a „învățat" mult de la ,,To
mis". Printr-o mai bună organizare a 
muncii, prin ridicarea nivelului de 
calificare, prin creșterea gradului de 
mecanizare și automatizare a lucră
rilor durata de execuție a fiecărei o- 
perațiuni s-a micșorat. Calculele ara
tă că la construcția celui de-al doi
lea mineralier se vor economisi circa 
500 000 om/ore muncă. Ce înseamnă 
aceasta ? Nici mai mult, nici mai 
puțin decît echivalentul activității, pe 
un an întreg, a circa 210 muncitori. 
Este economia de muncă obținută 
prin organizare, prin disciplină, prin 
calificare, mecanizare și automatiza
re ; este o economie importantă, care

angajat în fața secretarului general 
al partidului, vom lansa acest 
mineralier cu patru luni mai devre
me, adică în cinstea sărbătorii de la 
23 August 1975. Acum, pe nava 
„Bocșa" se montează puternicul mo
tor de 17 000 C.P., se execută o serie 
de lucrări interioare. Trebuie să ne 
grăbim — bineînțeles fără nici un 
rabat la calitate — pentru că știm ce 
sarcini importante ne așteaptă in 
continuare".

Care sînt aceste sarcini nu l-am 
mai întrebat pe secretarul comitetu
lui de partid. Le aflasem înainte din 
discuțiile purtate cu zeci și zeci de 
muncitori, maiștri și ingineri de pe 
șantier. Ele se referă, desigur, la 
terminarea, in cursul anului viitor, a 
încă două mineraliere de cite 
55 000 tdw. Dar, înainte de orice, 
aceste „sarcini importante" includ 
construcția, primului petrolier româ
nesc de 150 000 tdw. în trimestrul 
patru al acestui an vor începe efectiv 
lucrările la acest gigantic produs al 
industriei noastre constructoare de

mașini. Iar în cartea de onoare a 
viitoarelor succese, care se vor 
contopi în epopeea petrolierului, vor 
semna, ca și astăzi, de Ziua construc
torilor de mașini, o seamă de mun
citori, ingineri și tehnicieni. Oameni 
care nu precupețesc nimic, oameni 
care iși leagă toată priceperea și pa
siunea de frumoasa carte de vizită — 
„constructor de nave" : Gheorghe 
Lupu, Vasile Lazăr, Constantin Vi- 
șan, Anghcl Herghelegiu, Ion Po
pescu, Ion Ivănuță, Vasile Panait, 
S. Nichita și multi, mulți alții.

Totodată, merită subliniat și un alt 
fapt, cu o semnificație mai largă : 
participarea femeilor, cot la cot cu 
bărbații, la înălțarea transoceanice
lor românești. în prezent, la Șantie
rul naval din Constanța muncesc, 
în sectoarele de bază, peste 400 de 
femei. în dreptul calificării lor în- 
tilnim profesii ca : sudor, operator 
la tabloul de comandă, vopsitor, 
electrician, macaragiu, controlor de 
calitate ș.a. Iar la panoul de onoare 
al șantierului, în dreptul acestor pro
fesii, întîlnim nume ca : Elisabeta 
Morar, Stela Țăranu, Vasilica Sîrbu, 
Elena Florea ș.a.

Am părăsit șantierul naval privind 
din nou la. „Tomis" — prima navă 
românească de mare tonaj care va 
străbate oceanele ; nava care va 
duce in lume măiestria construc
torilor de nave români ; nava 
care contribuie la renumele unui co
lectiv fruntaș al constructorilor de 
mașini din țara noastră.

Viorel SĂIĂGEAN 
George MIHAESCU

Xiga internațională 
a cooperației FAPTUL
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Izvor de inspirație 
pentru cîntecul 

patriotic revoluționar
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Membrii cooperatori din întreaga 
lume sărbătoresc Ziua internațio
nală a cooperației. Este tradiționala 
manifestare a solidarității intre co
operatorii de pretutindeni, prilej de 
evocare a drumului străbătut de la 
apariția primei cooperative din lume 
și pină astăzi — cind asemenea or
ganizații de masă cu caracter eco
nomic ființează și se dezvoltă in 
majoritatea țărilor.

Cooperația de consum din țara 
noastră sărbătorește această zi an
gajată cu toate forțele in înfăptui
rea importantelor sarcini ce-i revin, 
în munca noastră ne bucurăm per
manent de sprijinul conducerii par
tidului și statului. Indicațiile pre
țioase pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a adresat cu prilejul 
celui de-al V-lea Congres al orga
nizației noastre constituie linii direc
toare de cea mai mare importanță : 
„Cooperația de consum are datoria 
de a contribui Ia mai buna valorifi
care a produselor agricole, Ia apro
vizionarea populației rurale cu pro
duse industriale, Ia intensificarea 
schimbului economic dintre sat și o- 
raș. Una dintre sarcinile importante 
ale cooperației de consum este or
ganizarea prestărilor de servicii în 
raport cu marile solicitări ale locui
torilor satelor, determinate de creș
terea nivelului lor de trai și a gra
dului lor de cultură".

Acționînd pentru înfăptuirea a- 
cestor indicații, a sarcinilor majore 
ce ne revin din Directivele Con
gresului al XI-Iea al P.C.R., din 
Programul partidului, cooperația de 
consum depune toate eforturile pen
tru ridicarea activității acestui 
sector al economiei naționale la 
nivelul cerințelor etapei actuale 
de dezvoltare a societății noastre. 
Prin cele 33 000 de unități comer
ciale. de alimentație publică și ser
vire turistică asigurăm aproviziona
rea cu mărfuri a 67 la sută din 
populația țării. în condițiile ridicării 
neîncetate a nivelului de trai și ale 
sporirii exigenței consumatorilor, ne 
străduim să ne organizăm mai bine 
activitatea, luind măsuri pentru o 
mai judicioasă repartizare în terito
riu a fondului de marfă, pentru pro
movarea formelor moderne și active 
de comerț, pentru o rațională și e- 
ficientă folosire a spațiilor. Acțio- 
nind pentru îndeplinirea sarcinilor 
privind achiziționarea de la gospo
dăriile țărănești a unei game largi 
de produse agroalimentare, coopera
ția de consum a organizat centre de 
achiziții in toate comunele, a în
mulțit și modernizat secțiile de pre- 
industrializare a legumelor și fruc
telor. Sectorul cu cea mai importan
tă creștere in ultimii ani este cel 
al producției și prestărilor de servi
cii pentru populație. Avem astăzi

peste 25 000 de asemenea unități, 
care execută o gamă de peste 150 de 
servicii diverse. Acest sector al 
cooperației de consum și-a realizat 
sarcinile actualului cincinal în 3 ani 
și 11 luni.

în activitatea organizațiilor și 
unităților noastre există incă mul
te posibilități și multe rezer
ve, a căror fructificare va con
duce la o mai bună aprovizio
nare cu mărfuri a populației, 
la valorificarea din gospodăriile ță
rănești a unor cantități sporite de 
produse agricole și la satisfacerea 
într-o mai mare măsură a cerințelor 
de servicii la sate.

Creșterea an de an a rolului și a- 
portului tuturor organizațiilor. între
prinderilor și unităților cooperației 
de consum la viața economică și so
cială a României este asigurată de 
dezvoltarea democrației cooperatiste, 
de stimularea participării tot mai ac
tive a celor 7,5 milioane de mem
bri — în frunte cu comuniștii — la 
conducerea treburilor obștești.

Anul acesta, sărbătorirea Zilei in
ternaționale a cooperației coincide 
cu împlinirea a opt decenii de la 
înființarea Alianței Cooperatiste In
ternaționala (A.C.I.), cea mai mare 
organizație neguvernamentală din 
lume — care reunește 321 milioa
ne de membri din 63 de țări de pe 
toate continentele. Cooperația de 
consum din România, organizație 
participantă la lucrările Congresului 
de constituire a A.C.I.. acționează cu 
consecventă pentru lărgirea și întă
rirea mișcării cooperatiste internațio
nale. pentru dezvoltarea legăturilor 
de colaborare cu toate organizațiile 
cooperatiste, indiferent de regimul 
social-politic al statelor în care a- 
cestea activează. în prezent. întreți
nem legături directe cu un mare nu
măr de organizații cooperatiste din 
peste 60 de țări. Militînd cu consec
vență și fermitate pentru promova
rea ideilor de colaborare, mișcarea 
cooperatistă din România și-a sporit 
continuu prestigiul, ceea ce a creat 
premise favorabile pentru organiza
rea. în 1971, la București, a Reuniu
nii Comitetului Central al A.C.I.. iar 
la Sinaia, in 1973, a lucrărilor celei 
de-a Il-a Conferințe internaționale a 
tineretului cooperatist.

Succesele de azi, munca noastră 
pentru a obține în viitor realizări tot 
mai mari exprimă hotărîrea lucră
torilor cooperației de consum de a 
contribui, alături de întregul popor, 
cu toate puterile la realizarea măre
ței opere de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

Nicolae MIHAI
președintele Uniunii Centrale 
a Cooperativelor de Consum

DIVERS
Elicopterul
a coborît
de patru ori...

Comuna Potlogi-Dîmbovița. 
Trei cursuri de apă — Argeș, 
Răstoaca și Apa Rece — ieșite 
din matcă, s-au unit într-o pu
ternică viitură și au năvălit a- 
supra satului. Primele case au 
fost șterse de pe fața pămintu- 
lui. In celelalte, apa a început să 
urce pînă la streașină. Oamenii 
s-au suit pe acoperișuri. Elicop
terul coboară o dată, de două 
ori, de multe ori și. rînd pe rînd, 
duce oamenii la adăpost. La un 
moment dat, pe acoperișul unei 
case gata-gata să se prăbușeas
că. cineva a zărit, prin ploaia în 
rafale, citeva mogîldefe. Era 
Ana Voinescu cu cei trei copii 
ai săi, toti sub 5 ani, unul în 
scutece. Echipajul s-a îndreptat 
spre ei. De patru ori a coborît 
elicopterul. Si, unul cite unul, 
toți copiii Anei au fost salvați. 
La ultima coborîre a fost salvată 
și mama.

| Nouă, cu
locotenentul
zece

Marea tradiție a 
muzicii românești, din 
secolul trecut și din 
primele decenii ale 
veacului nostru, se în
temeiază, in primul 
rînd. pe muzica cora
lă, pe cîntecul patrio
tic și revoluționar, pe 
lucrări cu tematică is
torică în genul ope
rei, operetei, baletu
lui. cantatei. Sînt a- 
ceste lucrări mărturii 
ale legăturilor „de cu
get și simțiri" pe care 
cei mai valoroși com
pozitori din trecut 
le-au avut cu poporul, 
cu ideile și mișcările 
progresiste care au 
dinamizat și înnobilat 
cursul istoriei noastre 
naționale. Compozito
rii înaintași ne oferă, 
prin muzica lor. ima
ginea unor momente 
și figuri semnificative 
din istoria neamului. 
La rîndul lor. compo
zitorii de astăzi, apar- 
ținînd diverselor ge
nerații și orientări 
stilistice, continuînd și 
dezvoltînd tradițiile 
valoroase făurite de 
înaintași, au realizat o 
literatură vocal-simfo- 
nică și lirico-dramati- 
că ce constituie o di
mensiune fundamen
tală a fenomenului 
componistic românesc 
contemporan.

Opere ca „Decebal" 
(evocînd zguduitoarea 
dramă a legendarului 
rege dac). „Ion Vodă 
cel Cumplit" și „Vlad 
Țepeș" de Gh. Dumi
trescu. „Apus de soa
re" de Mansi Barbe- 
ris — după drama cu 
același nume de Bar
bu Ștefănescu Dela- 
vrancea, inspirată de 
figura luminoasă a 
marelui domnitor mol
dovean Ștefan cel 
Mare — „Stejarul din 
Borzești" de Teodor 
Bratu, și altele vin să 
contureze imaginea u- 
nor personalități și 
fapte istorice unice 
prin anvergura și re
zonanța lor educativ- 
patriotică. Lupta po
porului condus de 
partid, dîrzenia. clar
viziunea. abnegația și 
spiritul de sacrificiu 
al comuniștilor, în

anii grei ai ilegalită
ții, momentul istoric 
al Eliberării de la 23 
August 1944 au oferit 
și oferă compozitorilor 
și libretiștilor surse 
de inspirație inepuiza
bile, posibilitatea în
truchipării artistice a 
unor existente exem
plare pentru destinul 
poporului nostru. O- 
perele „Fata cu ga
roafe" de Gheorghe 
Dumitrescu, „Pădurea 
vulturilor" de Tudor 
Jarda, „Trandafirii 
Doftanei" de Norbert 
Petri sau recenta pre
mieră a Operei Româ
ne, „Dreptul la dra
goste" de Theodor 
Bratu, sînt mărturii 
ale adeziunii compozi
torilor față de marile 
teme pe care le ofe
ră istoria națională. 
Lista exemplelor ar 
putea fi, desigur, lăr
gită ; s-ar părea că, 
cel puțin sub raport 
cantitativ, creația ge
nului împlinește, op
tim, cerințele. S-ar 
părea.

în realitate, cîmpul 
tematic deosebit de 
vast pe care îl con
stituie îndelungata, 
zbuciumata, dar glo
rioasa noastră istorie 
nu este încă în sufi
cientă măsură explo
rat ; el nu și-a aflat, 
pe măsura generozită
ții sale, reflectări ar- 
tistico-muzicale cores
punzătoare. Cite teme 
din literatura noastră 
istorică nu vor fi aș- 
teptînd întruchipări 
muzical-dramatice ca
pabile să transmită 
sentimentul adine pa
triotic al istoriei noas
tre ? în 1977 vom săr
bători centenarul răz
boiului de la 1877, 
cind — săvîrșindu-se 
un act de echitate is
torică — România își 
cucerește independen
ta de stat. Ce prilej 
minunat pentru com
pozitori și libretiști 
pentru a glorifica, 
mai mult decît au fă
cut-o pină acum, fap
tele de eroism legen
dar ale luptătorilor de 
la ’77 1 O stringentă 
necesitate o constituie 
și oglindirea — în o-

pere, operete, balete 
cu tematică revoluțio
nară — a timpului 
nostru istoric, a in
candescentelor reali
tăți ale muncii și 
luptei de înfăptuire a 
societății socialiste 
multilateral dezvolta
te, a înaintării Româ
niei spre comunism. 
Mutațiile aprofundate 
ce se petrec în con
știința oamenilor, con
flictele inerente dintre 
vechi și nou, perspec
tiva noului umanism, 
a noilor relații stator
nicite între oameni 
sînt tot atitea motive 
care pot căpăta trans
figurări artistice de o 
mare forță educativ- 
patriotică, de largă 
acțiune etică și esteti
că asupra maselor. 
Bineînțeles că abor
darea unor teme de 
felul celor enunțate 
mai sus ar trebui să 
fie o obligație de con
știință a tuturor com
pozitorilor și scriitori
lor. Și nu numai o o- 
bligație sub raportul 
participării cantitati
ve. Se impune, din ce 
în ce mai riguros, cri
teriul calitativ în pro
movarea creației ar
tistice. Nu pot fi ac
ceptate tratările for
male, simpliste, care 
schematizează pagini
le de istorie. De a- 
semenea, acea ten
dință de „demitizare" 
care, este știut, go
lește creația de con
ținutul ei educativ, o 
lipsește de căldură, 
de vibrație. Retoris
mul limbajului, gran
dilocvența nu sînt 
compatibile cu acui
tatea. rafinamentul și 
adîncimea comunică
rii artistice. Peste 
timp își vor face drum 
numai valorile auten
tice. acelea care poar
tă cu sine mesaje ar
tistice și social-umane 
profunde, care răs
pund exigențelor pro
fesionale celor mai 
înalte, care transmit 
cu adevărat senti
mentul adînc patriotic 
al istoriei.

Vasile DONOSE

înaintea oricăror considerații re
feritoare la expozițiile sfirșitului de 
an școlar, un fapt esențial își im
pune consemnarea : învățămîntul 
românesc, așa cum se înfățișează el 
la ora bilanțului anului 1974—1975, 
integrat imperativelor dezvoltării so
ciale. demonstrează un potențial de 
creație autentic. în stare să cultive 
climatul necesar educației în spiritul 
muncii și al responsabilităților ce
tățenești. Este marea „lecție" pe 
care o oferă numeroasele expo
ziții școlare, organizate pe în
tregul cuprins al țării cu pri
lejul încheierii cursurilor acestui 
an școlar, în care sînt reunite crea
ții practice efectuate la nivelul tu
turor vîrstelor, de la preșcolari la 
adolescenți aflați în pragul baca
laureatului.

Evaluate într-o asemenea perspec
tivă, exponatele își reliefează sem
nificații complexe și cu un caracter 
pronunțat de lucru. Iată, bunăoară, 
expoziția amenajată în cuprinsul 
liceului industrial „Spiru Haret", 
unde sînt reunite lucrări executate 
în atelierele-școală și în cercurile 
pe meserii din mai multe școli ale 
sectorului 2 al Capitalei. Expona
tele aduse aici sînt doar o frac
țiune din numărul celor existente 
în școli, ele reprezentînd numai o 
parte din producția de peste 20 mi
lioane lei realizată în unitățile de 
învățămînt din acest sector. Cu toate 
acestea, ele întruchipează școala 
românească astăzi, cu tot ceea ce 
înseamnă ea ca laborator de inova
ție, ca modalitate eficientă de orien
tare profesională a tineretului.

Iată-i pe preșcolarii grădiniței

nr. 9. Sînt prezenți la expoziție cu 
obiecte executate în „miniatelierul" 
de tîmplărie : măsuțe și cărucioare, 
pătucuri și șifoniere pentru păpuși.

Expozițiile acestui sfirșit de an șco
lar demonstrează elocvent că o ade
vărată educație prin- muncă și pen
tru muncă presupune obligatoriu cul
tivarea. de la cea mai fragedă vîrstă,

lucrarea lemnului acele măsuțe, du
lăpioare și scaune de diferite tipuri, 
confecționate în întregime din de
șeuri, dar cu un veritabil rafinament 
artistic. Li s-au solidarizat în eforturi 
și preocupări elevele școlilor gene
rale nr. 25 și 26. care sînt prezente 
la expoziție cu obiecte confecționate 
în atelierele de croitorie și de bro-

demonstrează expozițiile 
școlare de sfirșit de an

a gîndirii tehnice, cu tot ceea ce a- 
ceasta presupune ca inventivitate, 
reflecție, spirit analitic și de com
binație, pricepere de a evalua me
diul înconjurător în ansamblul lui și 
de a atribui componentei unui an
samblu o funcționalitate multiplă și 
o estetică aleasă.

Arta de bogată tradiție a prelu
crării lemnului primește în atelie
rele școlare o caracteristică foarte 
actuală : spiritul de economie. Acel 
spirit de economie echivalent în 
folclorul românesc cu bunul gust, 
cu cumpătarea, cu echilibrul inte
rior. Nu altfel decît stăpîniți de un 
riguros spirit de economie au lucrat 
elevii grupului școlar pentru pre-

derie : bluze, șorțulețe, costume na
ționale de diferite forme și culori. 
După cum., tot astfel, spiritul de e- 
conomie și dragostea pentru frumos 
au fost întrețesute în înseși firele 
acelor fermecătoare covoare pe care 
elevele Liceului nr. 10 le-au con
fecționat pe bază de contract 
încheiat cu cooperativa de ar
tizanat „Ilfov". Exponatele lor și 
ale atitor colegi sînt tot atitea do
vezi că acolo unde activitatea prac
tică a elevilor ascultă de rigorile ex
perienței profesionale, dar și ale crea
ției, produsele lor îi recomandă 
ca putînd fi încadrați, după absol
virea treptei I de liceu, in atelie
rele întreprinderii în subordinea

căreia se află școala sub raportul 
activității de producție. Și pentru că 
vorbim de indemînare și de produse 
confecționate în ateliere școlare pe 
bază de contract economic, se cu
vine subliniat că mîinile elevelor se 
dovedesc a fi de aur-.nu numai cînd 
insuflă frumusețe și trăinicie covoa- 
relor, bluzelor, iilor sau șorțulețelor, 
ci și atunci cînd efectuează piese 
sau operații cu caracter electronic, 
electrotehnic. de mecanică fină 
ș.a.m.d. Și sînt în expozițiile școlare 
atitea dovezi în sprijinul concluziei 
că îndrumarea fetelor spre profe
siuni care cer un înalt grad de pre
cizie și de finețe tehnico-științifică 
este pe cit de necesară, pe atît de 
binevenită.

De altfel, vocația industrială se 
dovedește a fi o trăsătură tot mai 
apropiată tinerelor generații. Astfel 
de preocupări sînt cultivate de la 
miniatelierele grădinițelor și cercu
rile pionierești pînă la atelierele- 
școală ale elevilor și studenților. 
Este de înțeles, așadar, de ce piesele 
cu caracter industrial, executate de 
elevi în chiar atelierele întreprinde
rilor economice, își află o mare pon
dere în cadrul- expozițiilor școlare 
din acest an. Cunoaștere aprofundată 
și execuție ireproșabilă, iată trăsă
turile care caracterizează în bună 
măsură exponatele din acest an, fie 
ele truse mecanice, televizoare sau 
ceasuri electronice. Iar efortul ele
vilor în activitatea practică, produc
tivă, poate fi luat ca adevărată emble
mă a acestor expoziții de sfîrșit de 
an școlar.

Mihai IORDANESCU

învolburate.' apele Buzăului 
I duceau Ia vale bușteni, scîndurl, 

baloturi de paie, mese, scaune... 
I Toate — rostogolite într-o ha- 
I rababură de nedescris — s-au 

îngrămădit, formînd un adevă- 
| rat baraj, la podul dintre comu- 
. nele brăilene Scorțaru Nou șl 

Pitulați. Oprite, apele au în
ceput să se reverse. Pericolul 

' creștea, văzînd cu ochii. Tocmai 
| atunci au apărut cei 9 și cu lo

cotenentul 10. Intrînd In apă, 
I deși în pericol de a fi loviți șî 
| striviți, bravii ostași au început 

o luptă aprigă pentru descon- 
I gestionarea podului, înlăturînd 

obiectele cu căngile. cu mîinile. 
cu picioarele... Cei nouă ostași 
și cu locotenentul lor, Mircea 

1 Petrescu, au salvat podul, satul, 
i bunurile obștii și ale oameni

lor. Apoi, deși istoviți, cei nouă 
plus unu au plecat mai departe. 
Alte fapte de bărbăție ostășeas
că Ii așteptau...

Cum
te cheamă,
omule ?

Un om a dat buzna Ia coman
damentul de prevenire a Inun
dațiilor din municipiul Rîmnicu- 
Vîlcea :

— Trimiteți urgent alimente 
la Lotrișor. Sînt izolați acolo 
120 de oameni, printre care șt 
elevi în excursie. Toți sînt flă- 
mînzi, însetați.

Peste puțin timp, un elicopter 
lansa alimente celor 120.

— Care va să zică a ajuns I 
— s-au bucurat oamenii.

— Cum zicea că-1 cheamă ?
— N-a zis cum îl cheamă. A 

zis că face totul să ne salveze.
Și i-a salvat ! Cum te cheamă, 

omule 1

| Vițelușii
| de la Luna

teatre
© Teatrul „C. I. Nottara" (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Patru 
lacrimi — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cer cuvîntul 
la... diverse — 19.30. (grădina
Boema) : în grădina bucuriilor —
19.30.
© Teatrul evreiesc de stat : Mis
terioasa convorbire telefonică —
19.30.
© Teatrul „Țăndărică" (la Școala

19,30.

generală 189, cartier Berceni) : 
Șoricelul și păpușa — 10.30, (la 
Școala generală 82 din cartierul 
Titan) ; Sînziana și Pepelea —

cinema
• Ziua cea mai lungă j PATRIA 
- 9.30: 12,45: 16: 19.30.
© Un salt spre marea performan
tă : TIMPURI NOI - 9: 11.15: 
13.30: 16: 18.15: 20.30.
© Legea preriei : BUCUREȘTI —

DUMINICA, 6 IULIE 1975 
PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului.
8.35 Avanpremiera zilei.
8.40 Cravatele roșii.
9.35 -Film serial pentru copii i 

Daktarl.
10,00 viața satului.
11,15 Aventura cunoașterii — Omul 

făcut de om.
11,45 Bucuriile muzicii : Filme

pentru „Discul de aur" cu 
Herbert von Karajan.

12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,10 Album duminical : Din su

mar : Reportaj : „Cartea de 
vizită" — producție a stu
dioului „Al. Sahia": „Tinere
țe, ani de aur“ — muzică 
ușoară cu tineri interpret! ; 
Desene animate — Walt Dis
ney ; Mic concert de muzică 
ușoară ; Ce vrăji a mai făcut 
nevasta mea (comedie cine
matografică) ; La două pia
ne : Sile Dinicu șl Teodor 
Sibiceanu ; Din poezia lui N. 
Labiș : Citeva minute cu Ion 
Lăceanu ; Desene animate ; 
Șah-mat în 15 minute ; Reci
tal : Ada Mori (italia).

16,05 Primii pași în tenis. Lecții cu 
Ion Tiriac (ultimul episod).

16.39 Magazin sportiv : Tenis pe 
glob — Derbiul de galop de 
ia Epsom și marele premiu 
de steeple-chase de la Au- 
teuil.

17.30 Album coral : Imn tării și 
muncii.

17,50 Film serial : ;,UFO“ — episo
dul I.

18.40 Lumea copiilor': Studioul ce
lor mici.

8,45: 10.45: 12,45; 14,45: 16,45: 19; 21, 
la grădină — 20,15, FAVORIT — 
9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20.30. 
DINAMO — 20,15.
O Marele circ : SCALA — 9,30;
11,30; 13,30: 16: 18,15; 20,30. GRA
DINA LUCEAFĂRUL — 20.15.
O Jocul de cărți : CAPITOL — 
9.15: 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.45. Ia 
grădină — 20,15, FLAMURA — 9; 
11.15: 13.30; 15.45: 18: 20,15.
O Kit în Alaska : VICTORIA — 
9: 11.15; 13.30; 16; 18,15: 20.30. FLA
CĂRA — 15,30: 17: 20,15.
© Piedone — comisarul fără 
armă : LUCEAFĂRUL — 9: 11,15: 
13.30: 16; 18.15: 20.30. FESTIVAL — 
9: 11,15: 13.30: 16: 18.30: 21. la gră
dină - 20.
o Incredibilele aventuri ale unor

19,00 Litoralul nevăzut.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,10 Film artistic : „Un taxi pen

tru Tobruk". în distribuție : 
Lino Ventura. Charles Az
navour, Maurice Biraud. Ger
man Cobos, Hardy Kruger. 
Regia : Denys de la Patte- 
liăre.

21,40 Frank Sinatra. Ella Fitzge
rald șl chitaristul Jobin In 
studiourile B.B.C. din Londra.

tv
22,00 Mic concert cu orchestra Ra- 

dloteleviziunii române dirija
tă de Sile Dinicu.

22,20 Telejurnal.
PROGRAMUL II

10,00—11,45 Matineu simfonic. Con
certul Filarmonicii de stat 
,.George Enescu“. Dirijor : 
Emil Simon. Solistă: Corne
lia Bronzetti.

20,10 Inscripții pe celuloid • „Ră
dăcini" ; „Oameni de milioa
ne" — filme documentare, 
producții ale studioului {,A1. 
Sahia".

20,30 „Patrie, credința mea". Pro
gram de cîntece în interpre
tarea corului ansamblului 
„Doina" al armatei.

20,45 Drumuri pe cinci continente 
© Iakuția ținutul renilor 
© Peste Pol, spre Alaska.

21,25 Ora melomanului. In pro
gram : Johannes Brahms —

Simfonia a n-a. Interpre
tează orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii din Stock
holm. Dirijor : Sergiu Celi
bidache.

22.10 Artă plastică.
22.30 închiderea programului.

LUNI. 7 IULIE 1975
PROGRAMUL I

16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Contemporanele noastre.
19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cel mai bun... continuă. Con

curs de cultură generală și 
pregătire multilaterală.

20,55 Ancheta T. Cînd toți sînt 
pentru unul... ești și tu pen
tru toți ?

21.10 Roman foileton : „Așa s-a că
lit oțelul". Episodul IV.

22,15 24 de ore.
PROGRAMUL U

17,00 Telex.
17,05 Anotimpul tinereții — muzică 

ușoară românească.
17.25 Film artistic : ..Cînd vine 

dragostea". Producție a stu
diourilor din R. S. Ceho
slovacă.

18.45 Columne în lumină — emi
siune de versuri.

19,00 întîlnire cu... Elisabeta Ne- 
culcfe-Carțiș.

19.25 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii 3 

Daktari.
20.25 Meridiane literare.
21,20 Telex.
21.25 Bună dimineața, bucureșteni 1 

— reportaj filmat.
21.45 Muzică instrumentală.

Ă apărut

REVISTA ECONOMICĂ
nr. 27 din 4 iulie 1975

— Politica P.C.R. de creștere a ni
velului material și cultural al mase
lor (Gheorghe Petrescu, vicepreșe
dinte al U.G.S.R.).
ECONOMIE NAȚIONALA

— Investigație „R. E.“ în 15 între
prinderi industriale pe tema : „Cum 
este folosită zestrea tehnică din do
tare ?“

— Funcția economică și socială a 
alimentației publice (conf. dr. Ion 
Păun eseu).
CONDUCERE — ORGANIZARE

— Organizarea și conducerea unui 
proces complex — asigurarea cu per
sonal a unităților industriale.
TEORII — IDEI

— Ideologie — politică — educație 
Comunitatea de viață economică a 
națiunii socialiste — condiție hotărî- 
toare a progresului multilateral (lec
tor univ. dr. Alexe Andriș).

— Școli — curente — economiști: 
Cadrul conceptual al problemelor 
subdezvoltării (dr. Constantin Bichi). 
ECONOMIE MONDIALĂ

— Argumente pentru o nouă ordi
ne economică internațională. Coope
rarea internațională și valorificarea 
potențialului agricol în țările în curs 
de dezvoltare (prof. dr. N. Belii).

— Documentar „R.E." : Creșterea 
economică și tendințele consumului 
de energie.

Pe o insulă 
raza comunei 
Cluj, se aflau 100 de 
cooperativei agricole.

— Numai cu amfibiila ii mai 
putem salva.

— De unde ? Amfibiile sînt la 
salvarea oamenilor.

if Atyaț ye maț,, țoari^ Giurgiu, 
muncitor if întreprinderea „In
dustria sîrmei" din Cimpia Târ
zii, a intrat în apa care-și bol
borosea valurile din ce în ce mai 
amenințătoare si a trecut înot 
pînă la insula cu cei 100 viteluși, 
care mugeau de spaimă. Tot el 
a organizat imediat „evadarea” 
de pe insulă. Împreună cu paz
nicii, a adunat vițeii grămadă, 
i-a înghesuit unul în altul și — 
hop cu ei în apă. Deși plăpînzi, 
vițeii, grupați, au reușit să for
meze un adevărat zid în calea 
apei. Si așa toți 100 au ajuns cu 
bine la mal.

izolată de 
Luna,

ape, in 
județul 
vitei ai

Șoferul
de la C.A.P.

italieni în Rusia : LUMINA — 9; 
11,15; 13.30: 16; 18,15; 20,30, DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18: 20.
© Toamna bobocilor : LIRA — 16; 
18,15, la grădină ~ 20,15, ARTA — 
15.30: 17,45: 20,15, la grădină — 20. 
O Sperietoarea : CENTRAL — 
9.15: 11.30; 13,45; 16: 18,15: 20.30. 
MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 16: 
18,30: 20,45.
® Tată de duminică : DOINA — 
11.15; 13.30; 15.45: 18: 20. FEREN
TARI - 15,30; 18; 20.15.
O Program pentru copiiu DOINA 
— 9.45.
O Ultimul pistolar din Cross 
Creek : FEROVIAR — 9: 11.15:
13,30: 16: 18,15: 20.30. AURORA - 
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20,15. la 
grădină —- 20.

© Viața particulară a Iui Henry 
VIII — 10, Magazinul de pe Strada 
Mare — 12,15, Hollywood Hotel — 
18,45, 8V2 — 20,45 : CINEMATECA 
(sala Union).
© Zbor peste livezi : BUCEGI — 
16; 18.
e Recompensă pentru șerif î GRI- 
VIȚA — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MIORIȚA — 9; 11,15; 13.30; 
15.45: 18: 20,15.
© Haiducii : DACIA — 9; 11,15; 
13.30: 16: 18,15; 20,30.
© Teroare pe „Britannic" : BU- 
ZEȘTI - 9; 11.15; 13.30; 16: 18.15;
20.30. la grădină — 20.15, TOMIS — 
9: 11,15: 13.30: 16: 18.15, la grădină 
— 20.15.
O Telegrame : UNIREA — 16: 18 
© Hoinarii : COTROCENI — 13.30: 
15.45: 18: 20.15.

© Primăvară tristă : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
0 Comedie fantastică : PACEA — 
15,30; 17.45; 20.
O Cei mai frumoși ani : GLORIA 
— 8,45: 11,15; 13,30; 15,45: 18,15:
20,45, MODERN — 9: 11.15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30. la grădină — 20.
© Un horoscop cu bucluc : CRIN- 
GAȘI — 16; 18.15.
© Marea cursă : FLOREASCA — 
15.30; 19.
© Hyperion : VIITORUL — 15.30; 
18: 20. GRĂDINA TITAN — 20,30
© Ultima zăpadă de primăvară : 
CASA FILMULUI — 10: 12: 14; 
16; 18; 20. VOLGA - 9: 11.15: 13.30: 
15.45: 18: 20,
© Lumină la capătul tunelului :

MOȘILOR — 15,30; 18; 20,- Ia gră
dină — 20.15.
© Nemuritorii ; POPULAR —15,30; 
18; 20,15.
© Invincibilul Luke : COSMOS — 
15,30: 18: 20,15.
© Pe aici nu se trece : MUNCA
— 15.30; 19.
© Tăcerea doctorului Evans : 
RAHOVA — 16; 18.
0 Actorul și sălbaticii : VITAN
— 15,30; 19.
O Pirații din Pacific — Insula co
morilor : PROGRESUL — 16: 19. 
O Școala tinerilor căsătoriți : 
GRADINA BUCEGI — 20.15.
O Goana după aur : GRADINA 
VITAN — 20.30
® Un om în sălbăticie : GRA
DINA UNIREA — 20.15.

în plină noapte, legătura tele
fonică de pe linia Cornești — 
Stoiana — Gherla s-a între
rupt. O pacientă, în stare gra
vă, a fost adusă tocmai atunci 
la dispensarul medical din Sto
iana. Cum trebuia internată ur
gent la spitalul cel mai apropiat, 
din Gherla, și cum telefonul nu 
funcționa, pentru a fi chemată 
„Salvarea", s-a apelat la ajuto
rul lui Liviu Groza, șoferul 
C.A.P. Deși aflat după o zi de 
muncă la cîmp, a urcat la volan 
și a dus bolnava la spitalul din 
Gherla. Dar abia înapoiat aca
să, n-a apucat bine să închidă 
ochii și a fost trezit din nou : 
se născuse un copil, a cărui via
ță era în pericol. Omul a plecat 
din nou la drum, l-a dus pe co
pil la spital, s-a întors și a a- 
dormit buștean. în zori, era pe 
cîmp, la datorie. Tot primul, ca 
și-n alte dăți.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Excelenței Sale
Domnului HASTINGS KAMUZU BANDA

Președintele pe viată al Republicii Malawi

Cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a proclamării Independenței 
țării dumneavoastră, am deosebita plăcere ca, în numele poporului și 
guvernului român, precum și al meu personal, să vă adresez călduroase 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar 
poporului și guvernului din Malawi — pace, progres și prosperitate.

tmi exprim convingerea că dezvoltarea relațiilor de colaborare între 
țările noastre este în interesul popoarelor român și malawian, al cauzei 
păcii și înțelegerii, internaționale.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Profund mișcat de inundațiile dezastruoase care s-au abătut asupra 
țării dumneavoastră, pentru a doua oară într-o perioadă de 5 ani, vă rog 
să acceptați, în numele meu personal și al poporului grec, expresia sen
timentelor de sinceră simpatie față de poporul român prieten atît de 
crunt lovit de furia naturii.

CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Luînd cunoștință de marile inundații care au lovit grav țara dum
neavoastră mă grăbesc să vă exprim, domnule președinte, profunda 
simpatie și să vă asigur că poporul și guvernul grec împărtășesc senti
mentul de amărăciune al poporului român prieten, căruia natura i-a 
afectat rezultatele trudei sale,

Sînt ferm convins că datorită energiei sale inepuizabile, a curajului 
și perseverenței sale, poporul român va face față dezastrului și va în
lătura rapid consecințele sale.

CONSTANTIN KARAMANLIS
Primul ministru al Greciei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
Vă mulțumim sincer pentru urările cordiale adresate cu ocazia rea

legerii noastre de către Adunarea Națională a Republicii Democrate 
Vietnam în funcțiile de președinte al Republicii și. respectiv, prim-mi
nistru al Guvernului Republicii Democrate Vietnam

Cu această ocazie urăm sincer poporului român frate ca. sub con
ducerea Partidului Comunist Român, să obțină noi succese, mai mari, 
în realizarea înainte de termen a planului cincinal 1971—1975

Fie ca solidaritatea militantă și relațiile de prietenie frățească dintre 
popoarele vietnamez și român să se întărească în veci.

Vă rugăm să acceptați, dragi tovarăși, urările noastre de sănătate 
și de noi succese în îndeplinirea nobilei dumneavoastră misiuni.

TON DUC THANG
Președintele

. ., Republicii Democrate Vietnam

PHAM VAN DONG
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Democrate Vietnam

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Sînt mișcat de mesajul de felicitări și bune urări pe care ați bine
voit să mi-1 adresați cu ocazia instalării mele în funcția de președinte 
al Consiliului Suprem al Revoluției, pentru care vă exprim viile și sin
cerele melfe mulțumiri

Mă bucur, totodată, să pot contribui la strîngerea relațiilor de prie
tenie și cooperare pare, în mod fericit, există între cele două țări ale 
noastre.

în numele poporului, al Consiliului Syprem al Revoluției și al gu
vernului malgaș, vă adresez cele mai bune urări pentru fericirea dum
neavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român.

Cu cea mai înaltă considerație,

Căpitan de fregată
DIDIER RATSIRAKA

Președintele Consiliului Suprem 
al Revoluției al Republicii Malgașe

Plecarea
dvard

tovarășului
9

Kardeli
Simbătă după-amiază a părăsit Ca

pitala Edvard Kardeli. membru al 
Prezidiului CC. al U.C.I. și al Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, impreună 
cu soția, care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită în tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE UNOR CITITORI:

Inundațiile n-au afectat baza materială a turismului
1

în cursul zilei de ieri am fost In
formați de către organele de specia
litate ale Ministerului Turismului că
— nicăieri în țară — baza materia
lă destinată odihnei nu a fost afec
tată de inundații.

Litoralul Mării Negre a fost com
plet ocolit de ploi, beneficiind în a- 
ceastă perioadă de zile dintre cele 
mai călduroase. Așa. de pildă, in tot 
cursul lunii iunie și începutul lunii 
iulie, apa Mării Negre a avut și are 
o temperatură medie de 25 și 28 
grade, atipgind valori mult superi
oare anilor trecuți. Prognozele me
teorologice anunță și pentru peri
oada următoare că litoralul nu este 
amenințat de precipitații. O dovadă 
a condițiilor deosebit de bune exisr 
tente în aceste zile pe litoral o con
stituie și faptul că în prezent se află 
în stațiunile de pe țărmul Mării Ne
gre circa 100 000 de turiști, din care 
mai mult de 50 la sută străini.

Și in singurele zone turistice afla
te la un moment dat sub amenințare
— pe Valea Prahovei și Valea Oltu
lui — odată cu refacerea căilor de 
circulație (rutiere și feroviare) apce- 
sul e posibil in condiții normale. 
Datorită măsurilor luate din timp, 
privinc) asigurarea unor stocuri 
pentru sezon, datorită celor între
prinse In aceste zile de organele lo
cale de nartid si de stat, in aprovi
zionarea stațiunilor nu se intimpină 

oaspeții au fost salutați de Manea 
Mănescu. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului. Dumitru 
Turcuș. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., activiști de partid.

Au fost prezenți Petar Dodik. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

nici un fel de dificultate. N-au fost 
și nu sînt semnalate deficiențe de a- 
ceastă natură din nici una din cele 
160 stațiuni de odihnă și cură bal
neară de interes local și republican.

Am fost informați totodată că toate 
cele 35 de curse aeriene — înscrise 
în programul zilnic al companiei 
TAROM — se vor desfășura normal 
și că au fost luate măsuri suplimen
tare pentru siguranța și controlul 
zborului. Organele de resort ale Mi
nisterului Turismului au preci
zat, de asemenea, că nici unul din 
aeroporturile cu trafic internațional 
ale tării (București-Otopeni, M. Ko- 
gălniceanu-Constanta. Timișoara. O- 
radea. Sibiu, Cluj-Napoca. Sucea
va etc.) nu a fost afectat. în nici 
un fel, de apele revărsate ale nu
rilor.

Am reținut din informațiile primite 
și faptul că nici accesul turiștilor au- 
tompbjliști nu este îngreunat dc 
inundații. Toate punctele de frontie
ră ale țării au legături rutiere (ca și 
feroviare) cu toate zonele turistice. 
O ultimă informație de utilitate pu
blică : legăturile telefonice și tele
grafice sînt asigurate cu toate locali
tățile urbane — inclusiv pe circuitele 
automate interurbane — și cu liniiie 
internaționale.

Consiamiin PKIESCU

Cronica zilei
Delegația României 

la Conferința mondială 
a femeilor s-a întors 

în Capitală
Simbătă după-amiază s-a înapo

iat in Capitală, venind de la Ciudad 
de Mexico, delegația Republicii So
cialiste România care a participat la 
Conferința mondială a femeilor, or
ganizată sub auspiciile Organizației 
Națiunilor Unite, în cadrul Anului 
internațional al femeii. Delegația a 
fost condusă de tovarășa Lina Cio- 
banu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președinta 
Consiliului Național al Femeilor.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Ghizela 
Vass. membru al C.C. al P.C.R., Va- 
sile Gliga. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, de membre ale Bi
roului Consiliului Național al Feme
ilor.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Ve- 

nezuelei, ambasadorul acestei țări la 
București, Juan Uslar Pietri, a oferit 
simbătă seara o recepție.

La recepție au participat Ion Pă- 
tan, viceprim-ministru al guvernu
lui și ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, Bujor Almășan, ministrul mi
nelor. petrolului și geologiei, Radu 
Păun, ministrul sănătății. Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, general-colonel Va- 
sile Ionel, adjunct al ministrului a- 
părării nationale. Octavian Groza, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
National pentru Știință șl Tehnologie, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de cul
tură și artă, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

*
Cu prilejul Zilei naționale a Ve- 

nezuelei, ambasadorul acestei țări 
în România, Juan Uslar Pietri, a 
rostit simbătă o cuvîntare la posturi
le noastre de radio și televiziune.

★
Delegația Uniunii Socialiste Suda

neze. condusă de El Rashid El Ta- 
her. asistentul secretarului general 
al U.S.S. pentru organizații de 
masă muncitorești și țărănești, mem
bru a! Biroului Politic al U.S.S,, pre
ședintele Adunării Naționale Popu
lare din Sudan, care se află în țara 
noastră la invitația C.C. al P.C.R.. a 
vizitat în zilele de 2. 3 și 1 iulie noi
le ansambluri de locuințe din Bucu
rești, Institutul politehnic și Muzeul 
de istorie al Republicii Socialiste 
România Delegația U.S.S. a avut con
vorbiri la sediul C.C. al P.C.R. cu to
varășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar ai C.C. al P.C.R.

ir
Simbătă dimineață, tovarășul Ște

fan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al Comitetului Central al P.C.R.. 
s-a intîlnit cu tovarășul Luther Tho
mas. membru al Biroului Politic, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Poporului din Panama, 
aflat într-o vizită de prietenie în 
tara noastră, (Agerpres)

Vizita redactorului șef 
adjunct al ziarului „Pravda"

La invitația ziarului „Scinteia", 
ne-a vizitat țara tovarășul A. I. Lu- 
kovet. redactor șef adjunct al ziarur 
Iui Pravda". Oaspetele a vizitat o- 
biective sociale și economice din 
București și județul Brașov, a avut 
întilniri ctț cadre de conducere de 
partid șj de ștat.

La încheierea vizitei, oaspetele a 
fost primit de tovarășul Ștefan An
drei. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

în dezbatere :

Economisirea energiei 
și combustibililor

Simbătă s-au încheiat. în Capitală, 
lucrările sesiunii științifice a Insti
tutului de cercetări și proiectări 
pentru echipamente termoenergetice, 
la care au participat specialiști din 
întreaga tară. Comunicările, ca și 
dezbaterile, au pus un accent de
osebit pe aplicarea în practică a 
sarcinilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R. privind valorificarea superioa
ră a resurselor energetice naționale. 
Au fost prezentate. între altele, e- 
chipamente termotehnice care vor 
funcționa cu șisturi bituminoase, o 
mare bogăție naturală a tării. Ca
zanul de 520 t/h. de pildă, va per
mite economisirea a circa 220 000 
tone păcură pe an. S-au prezentat, 
de asemenea, rezultatele unor cerce
tări legate de utilizarea, la parame
tri termici înalti, a ligniților și 
prafului de cărbune, a combustibili
lor lichizi și gazoși. O atenție aparte 
s-a acordat optimizării arderii car
buranților în motoarele de diferite 
tipuri, eliminării sau reducerii fac
torilor poluanți. O serie de comu
nicări. de mare interes practic, au 
cuprins- rezultatele cercetărilor refe
ritoare la exploatarea rațională, e- 
conomicoasă, a instalațiilor electro- 
energetice. construcția unor tipuri 
noi. îmbunătățite de mașini și insta
lații electrice, a unor elemente de 
automatizare ș.a. (Agerpres)

A apărut nr. 2/1975 ai
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CAIAC-CANOE

9 în cadrul „Regatei Snagov" la 
caiac.-canoe, ieri s-au desfășurat fi
nalele probelor olimpice. Din ceie 7 
probe, sportivii români au ciștigat 6, 
remarcindu-se în mod deosebit cam
pionul olimpic Ivan Patzaichin. ca
iacul de 4. Roman Vartolomeu și ca
iacul feminin de dublu. Mihoreanu— 
Ivanov. La caiac simplu fete, pe pri
mul loc s-a clasat Erika Hockert 
(R. D. Germană). Astăzi au loc fi
nalele probelor de fond.

TIR

o La Wroclaw, în concursul de tir 
(armă de vînătoare) al armatelor 
prietene. în proba de șkeet conduc 
Daniel Buduru (România) si Alek
sandr Alimanski (U.R.S.S.) cu cite 148 
puncte, urmați de Cristian Loghiade 
(România) și Nikolai Gaponenko 
(U.R.S.S.) cu 147 puncte. Pe echipe 
primul loc a fost ocupat de formația

rimului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, la cea de-a XXIX-a Sesiune a Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproc
Primul ministru al guvernului ro

mân, tovarășul Manea Mănescu, re- 
ferindu-se la rezultatele pozitive ob
ținute în înfăptuirea programelor de 
creștere și modernizare a economii
lor naționale, adoptate de partidele 
comuniste și muncitorești din țările 
membre ale C.A.E.R., în edificarea 
și dezvoltarea noii orînduiri sociale, 
în ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii, a relevat. în conti
nuare, importanța succeselor tuturor 
țărilor socialiste, care contribuie la 
întărirea forței socialismului și Ia 
creșterea prestigiului său pe plan 
mondial.

Poporul nostru, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în 
frunte cu secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
muncește cu abnegație pentru înde
plinirea înainte de termen a preve
derilor planului cincinal, Realizările 
remarcabile dobîndite în anii 1971— 
1975 au determinat creșterea In rit
muri superioare a potențialului pro
ductiv al tării, sporirea continuă a 
avuției naționale, a nivelului de trai 
al poporului român.

Programul partidului și Directive
le pentru cincinalul 1976—1980, ca și 
prognoza pînă in 1990. adoptate de 
Congresul al XI-lea, stabilind ca 
obiectiv fundamental continuarea 
fermă a operei de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a României spre co
munism, situează pe prim plan dez
voltarea puternică a forțelor de pro
ducție și perfecționarea relațiilor so
cialiste, apropierea treptată de ni
velul țărilor avansate economic, ex
tinderea schimburilor comerciale și 
cooperării economice internaționale, 
ridicarea gradului de civilizație al 
națiunii noastre socialiste.

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Raportul la Congres, 
un loc central în relațiile economice 
ale României va ocupa în continua
re promovarea consecventă a co
laborării cu țările socialiste : 
„România își va aduce contribuția 
la realizarea obiectivelor Programu
lui complex, va acționa pentru in
tensificarea colaborării în cadrul 
C.A.E.K., pe baza principiilor înscri
se in statutul acestei organizații, in 
scopul asigurării unei dezvoltări mai 
rapide și armonioase a fiecărei țări 
membre, al accelerării procesului de 
egalizare a nivelurilor de dezvoltare 
economică a țărilor socialiste".

în continuare, pornind de la con
siderentele C.C. al P.C.R. și ale Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia privind dezvoltarea colaborării 
dintre țările membre ale C.A.E.R.. 
primul ministru a subliniat unele 
probleme ale perfecționării acestei 
colaborări.

In acest sens a fost prezentată a- 
precierea țării noastre că este ne
cesară organizarea tot mai concretă 
a formelor de cooperare. îndeosebi 
în domeniul producției și tehnologi
ei. în interesul progresului mai ra
pid al fiecărei țări, al cauzei gene
rale a socialismului și colaborării 
internaționale. Acesta este, de altfel, 
sensyl maior al prevederii din Pro
gramul complex cu privire la „co
interesarea obiectiv determinată a 
tarilor membre ale C.A.E.R, — atît 
a celor cu un înalt nivel <je dezvol
tare. cit si a celor mai nuțin dez
voltate din punct de vedere indus
trial — in dezvoltarea cu succes a 
procesului apropierii și egalizării 
treptate a nivelurilor de dezvoltare 
economică

Potrivit prevederilor Programului 
complex, coordonarea planurilor de 
dezvoltare economico-socială — pla
nuri naționale unice și indivizibile — 
constituie una din metodele de bază 
ale adîncirii colaborării și asigurării 
condițiilor pentru apropierea și ega
lizarea treptată a nivelurilor de dez
voltare economică a țărilor membre 
r.le C.A.E.R. Tocmai de aceea, coor
donarea planurilor este chemată să 
asigure prin rezultatele sale, cinci
nal de cincinal, realizarea de pași 
importanți pe calea înfăptuirii aces
tui proces istoric. în același timp, e- 
laborarea prognozelor pînă în 1990 
și coordonarea unor programe de 
cooperare economică pe termen lung 
sînt de natură să favorizeze soluțio
narea problemelor pe care le ridică 
aprooierea și egalizarea treptată a 
nivelurilor economice ale țărilor so
cialiste membre.

România consideră că apropierea 
și egalizarea treptată a nivelurilor de 
dezvoltare economică ale statelor 
membre are o importanță principia
lă atit pentru lărgirea și intensifi
carea colaborării economice dintre 
țările socialiste membre ale C.A.E.R., 
cit și pentru afirmarea superiorității 
socialismului in lume. în concordantă 
cu aceste considerente, primul mi
nistru al guvernului român a pre
zentat „Propunerile României cu pri
vire la elaborarea programului de 
măsuri pentru egalizarea treptată a 
nivelurilor de dezvoltare economică 
a țărilor membre ale C.A.E.R.", care 
să contribuie la realizarea în linii 
generale a acestui proces în urmă
torii 15—20 ani, subliniind necesita
tea ca lucrările de elaborare a unui 
asemenea program să fie astfel orga
nizate incit să devină posibilă adop
tarea lui la următoarea sesiune a 
consiliului.

în continuare, primul ministru al 
Guvernului României a arătat că tara 
noastră a reușit ca. în cadrul lucră
rilor de coordonare a planurilor cu

Poloniei — (587 p), urmată de
U.R.S.S., România, Ungaria, R.D. Ger
mană, Cehoslovacia. în proba de 
talere conduce Ghenadi Galkin 
(U.R.S.S.) cu 148 puncte.

FOTBAL
o Federația română de fotbal a 

hotărit ca finala „Cupei României", 
ce urma să se dispute azi, 6 iulie, in 
Capitală intre echipele Universita
tea Craiova și Rapid București, să 
fie aminată pentru o dată ce șe va 
stabili ulterior.

PENTATLON MODERN
O După 4 probe, în campionatul 

republican de pentatlon modern pe 
primul loc se află Constantin Că
lina cu 4 199 puncte, urmat de Du
mitru Spirlea — 4 122 puncte. și 
Alex. Nagy — 3 913 puncte. Pe echi
pe conduce Olimpia — Constructorul 
— 12 233 puncte. Astăzi se dispută 
ultima probă — crosul.

■ celelalte țări membre, ale C.A.E.R., 
să convină creșteri ale livrărilor re
ciproce de mărfuri în perioada 1976— 
1980 fată de realizările preliminate 
în cincinalul actual. România apre
ciază că în fundamentarea planuri
lor de viitor va trebui sporită din ce 
în ce mai mult, în volumul schim
burilor economice, contribuția acțiu
nilor de cooperare în producție.

Reievînd rezultatele obținute fn 
coordonarea planurilor, raportul Co
mitetului Executiv al C.A.E.R. evi
dențiază însă, în, mod just, că într-o 
serie, de probleme nu s-a reușit să 
se elaboreze soluții reciproc accep
tabile, iar altele necesită aprofun
dări în continuare pentru pregătirea 
de propuneri concrete. România sub
liniază că printre aceste probleme 
figurează și unele de imnortanță 
deosebită, cum sînt cele referitoare 
la asigurarea bazei energetice și de 
materii prime.

Organele competente din România 
sînt pregătite să desfășoare, in con
tinuare. în perioada imediat urmă
toare sesiunii, tratative cu țările 
membre ale C.A.E.R. în vederea co
ordonării unor livrări suplimentare 
și a unor acțiuni de cooperare în 
producție — concomitent cu progra
mele de cooperare și cu celelalte țări 
— pentru rezolvarea deplină a pro
blemelor asigurării cu resurse ener
getice. materii prime, precum și uti- 
laîe tehnologice, masini-uneite ?' alte 
produse de înaltă tehnicitate. în a- 
cest sens, primul ministru al guver
nului român s-a pronunțat pentru 
urgentarea finalizării lucrărilor de 
coordonare a planurilor ne 1976—1980. 
spre a se putea încheia în termen 
cit mai scurt acordurile comerciale 

— TEXT PRESCURTAT —
de lungă durată și protocolul co
mercial pe 1976.

Partea română a relevat preocupa
rea pentru solutionarea principalelor 
probleme ale colaborării și cooperării 
în producție pe o perspectivă înde
lungată. prin programe și prognoze 
pînă în anul 1990. Aceasta oferă po
sibilitatea coordonării in mai bune 
condiții a colaborării economi
ce și tehnico-știintifice pe ter
men lung, identificării și anga
jării din timp a acțiunilor de 
cooperare în producție pentru asigu
rarea resurselor de materii prime și 
energetice și a necesarului de utila
je tehnologice. Desfășurarea acestei 
activități va crea condiții pentru 
pregătirea mai bună a coordonării 
planurilor cincinale. în așa fel incit 
să se asigure încheierea lucrărilor cu 
cel puțin un pn avans față de înce
perea execuției acestor planuri.

In legătură cu planul convenit ăl 
acțiunilor multilaterale. România 
consideră necesar ca țările membre 
și organele C.A.E.R. să accelereze 
finalizarea acțiunilor in curs de exa
minare privind cooperarea in pro
ducție. îndeosebi de resurse energe
tice. materii orime și utilaje tehno
logice. pentru cuprinderea acestor 
acțiuni in planurile pe 1976—19110.

în viitorul nostru plan cincinal sînt 
cuprinse mijloacele materiale și fi
nanciare pentru respectarea angaja
mentelor asumate prin convențiile 
perfectate cu țările membre ale 
C.A.E.R. Sîntem convinși — a con
tinuat vorbitorul — că și în celelalte 
țări partenere vor fi luate măsuri 
corespunzătoare, astfel incit, împreu
nă, să facem totul pentru a realiza 
în bune condiții și în timpul stabilit 
toate acordurile și convențiile în
cheiate. să asigurăm îndeplinirea o- 
bligațiilor decurgînd din convenții și 
respectarea riguroasă a contractelor.

România consideră că dezvoltarea 
multilaterală a economiilor naționale, 
crearea în fiecare tară a unor struc
turi complexe, de înaltă eficientă, în 
cadrul cărora să fie puternic repre
zentate ramurile și subramurile mo
derne ale industriei, constituie con
diția hotărîtoare pentru dezvoltarea 
colaborării, adîncirea și perfecționa
rea specializării și cooperării în pro
ducție.

Pornind de la aprecierea raportului 
Comitetului Executiv al C.A.E.R. — 
că specializarea și cooperarea inter
națională în producție sînt încă insu
ficient dezvoltate, nu contribuie in 
măsura necesară la dezvoltarea efi
cientă a ramurilor de vîrf ale eco
nomiei. îndeosebi a construcțiilor de 
mașini, la creșterea sistematică a 
ponderii livrărilor de mașini și uti
laje în comerțul reciproc — primul 
ministru a arătat că pentru solutio
narea de fond a acestei orobleme se 
impun eforturi mai hotărîte pentru 
finalizarea acțiunilor de cooperare și 
specializare pe produse finite. în ca
drul ramurilor și subramurilor in
dustriei prelucrătoare.

în continuarea cuvîntăril a fost 
subliniată însemnătatea pe care o 
prezintă construirea, cu eforturile 
țărilor interesate, de capacități de 
producție pentru satisfacerea nevoi
lor comune. Amplasarea acestora cu 
precădere în țările mai puțin dezvol
tate industrial ar contribui substan
tial la intensificarea procesului de 
apropiere și egalizare a nivelurilor 
dezvoltării economice a țărilor noas
tre. în acest sens. România, țară 
socialistă în curs de dezvoltare, este 
interesată în construirea și pe teri

ATLETISM
o Desfășurat la Kiev, pe un timp 

nefavorabil (a plouat în ambele zile 
de concurs), cel de-al 13-lea meci de 
atletism dintre selecționatele U.R.S.S. 
și S.U.A. s-a încheiat cu dubla vic
torie a gazdelor, care au ciștigat cu 
129—89 puncte la masculin și cu 
96—49 puncte la feminin. Iată în
vingătorii probelor din ziua a doua : 
masculin : 200 m : Preston 20”7/10 ; 
110 m garduri : Miasnikov 13”5/10 ; 
3 000 m obstacole : Smith 8’26”2/10 ; 
5 000 m : Parlui 13'34’’4/10 ; disc : 
Penzikov 60.04 m : 800 m : Enyeart 
l'46”l/10 ; ciocan : Phakadze 74.76 m ; 
înălțime : Grigoriev 2.15 m : ștafeta 
4X400 m : U R.S.S. 3’08” ; feminin : 
200. m : Belova 23’T/IO ; 800 m : Man
ning 2’00”3/10 ; lungime : Alfeeva 6,49 
m ; 3 000 m : Ulmasova 9'07”4/l0 : 
disc : Melnik 65.88 m : ștafeta 4X400 
m : U.R.S.S 3’29”.

© O selecționată de atleli din Tan

toriul său. prin participarea țărilor 
interesate cu investiții și credite, a 
unor obiective în domeniul produc
ției de mașini-unelte și utilaje teh
nologice de performantă, electroteh
nicii și electronicii, instalațiilor și 
mijloacelor de automatizare, lamina
telor din oțeluri speciale și produ
selor chimice, atît pentru satisface
rea necesarului țărilor participante, 
cit și pentru acțiunile de cooperare 
în terțe tari.

Partea română apreciază că pen
tru a spori în mai mare măsură 
aportul cooperării tehnico-știintifice 
la progresul general al țărilor mem
bre ale C.A.E.R. este necesar să se 
orienteze mai hotărit eforturile de 
cercetare spre soluționarea unor pro
bleme tehnico-știintifice de impor
tantă majoră — ca. de pildă, pu
nerea în valoare de noi surse de 
energie, combustibili și materii 
prime : realizarea de noi ma
teriale și înlocuitori : fabricarea 
de noi utilaje tehnologice, mașini- 
unelte. aparatură pentru automati
zare și cercetare științifică, echipa
mente electronice de conducere și 
mijloace moderne de transport : ela
borarea de noi tehnologii în indus
tria prelucrătoare : producerea de 
noi-, soiuri de plante de înaltă pro
ductivitate și ameliorarea raselor de 
animale.

în acest scop este necesar să se 
elaboreze măsuri concrete pentru in
tensificarea accesului țărilor socialis
te membre mai puțin dezvoltate in
dustrial Ia cele mai avansate tehno
logii, Ia cele mai noi cuceriri aie ști
inței si tehnicii.

Subliniind ca pozitiv faptul că. In 
ultimii ani. comerțul între țările 
membre ale C.A.E.R. s-a lărgit si 
diversificat, nrimul ministru român 

a relevat că există posibilități mult 
mai mari de amplificare a schimbu
rilor comerciale. Astfel, cu toate că 
schimburile comerciale ale României 
cu celelalte țări membre ale C.A.E.R. 
— în care pe primul Ioc se situează 
relațiile cu U.R.S.S. — dețin o pon
dere însemnată in comerțul nostru 
exterior, atît nivelul cit și structura 
lor reflectă doar parțial nu numai 
necesitățile, ci și potențialul sporit al 
economiei românești. care dispune 
de nosibilităti mult mai ample.

în legătură cu aceasta, partea ro
mână apreciază că sînt necesare e- 
forturi mai susținute. în primul rînd 
pentru extinderea livrărilor recipro
ce de produse ale construcțiilor de 
mașini. îndeosebi de utilaje tehnolo
gice și mașini-unelte. Totodată, șe 
cere să se acorde o atentie deosebită 
posibilităților pe care le oferă creș
terea livrărilor de materii prime, 
resurse energetice șl produse de 
bază, pentru majorarea volumului 
schimburilor comerciale, inclusiv pe 
calea extinderii cooperării în pro
ducție. bilaterale si multilaterale.

Dezvoltarea comerțului cu produse 
agroalimentare reprezintă, de ase
menea. o sursă de amplificare a re
lațiilor noastre comerciale. Aceasta 
se cere valorificată prin crearea con
dițiilor favorabile pentru creșterea 
producției si exportului de astfel de 
produse în țările membre ale 
C.A.E.R. știut fiind că eforturile mari 
ale statelor pentru dezvoltarea pro
ducției agricole se regăsesc numai 
parțial în nivelul preturilor externe 
ale produselor agroalimentare. In 
dorința de a adinei colaborarea mul
tilaterală oentru rezolvarea acestei 
probleme, au fost prezentate „Propu
nerile Guvernului Republicii Socia
liste România cu privire Ia stimula
rea producției agricole și a exportu
lui de produse agroalimentare".

Problema asigurării bazei de ma
terii prime și energetice — a sub
liniat în continuare vorbitorul ■— are 
o importantă deosebită pentru dez
voltarea economică a țărilor noastre. 
Solutionarea optimă a acestei pro
bleme trebuie să constituie și în vii
tor criteriul primordial de apreciere 
a eficientei activității de colaborare 
dintre țările noastre, precum și a 
organelor C.A.E.R.

Partidul Comunist Român si Gu
vernul României au adoptat in ulti
mii ani o serie de măsuri pentru va
lorificarea deplină a resurselor pro
prii. reducerea consumurilor specifi
ce. gospodărirea cu grijă a tuturor 
materiilor prime și materialelor, in
troducerea unui regim strict de eco
nomii în utilizarea combustibililor și 
energiei. Corespunzător nevoilor dez
voltării economiei naționale și tinînd 
seama de problemele generale care 
se pun pe plan mondial. în cincina
lul următor și !ntr-o perspectivă mai 
îndelungată vom aloca în continuare 
fonduri sporite de investiții pentru a 
identifica noi rezerve energetice și de 
materii prime.

Cu toate eforturile pe care le face, 
tara noastră — ca și alte țări membre 
ale C.A.E.R., — este nevoită să re
curgă la import de combustibil, ener
gie și materii prime. Problema asi
gurării resurselor energetice și de 
materii prime capătă o importanță și 
mai mare pentru perioada de după 
anul 1980, perioadă în care necesarul 
țărilor crește substantial ca urmare a 
programelor de dezvoltare economică 
ale acestora.

In cursul coordonării planurilor, cit 
și cu prilejul altor tratative, țara 

zania, în frunte cu recordmanul mon
dial Filbert Bayi, va întreprinde la 
sfîrșitul acestei luni un turneu în 
R. P. Chineză. Atleții tanzanieni 
vor participa la primul concurs, în 
ziua de 26 iulie, la Pekin.

CICLISM

o în turul ciclist al Franței, după 
9 etape conduce belgianul Eddy 
Merckx, urmat de italianul Frances
co Moser la 1’39”, și francezul Ber
nard Thevenet la 2’20”. Semietapa 
cu plecarea în bloc Lancon—Fleu- 
rence (131 km) a revenit olandezu
lui Theo Smith in 3h 15’32”. iar cea 
contracronometru individual a fost 
ciștigată de Merckx, care a acope
rit distanța de 37.400 km in 49’42”9/10.

TENIS

Finala probei de simplu bărbați, 
din cadrul turneului de tenis de la 
Wimbledon, a fost ciștigată de ame

noastră a propus sistematic realiza
rea unor acțiuni de cooperare cu ce
lelalte țări membre ale C.A.E.R. pen
tru convenirea unor importuri și ac
țiuni de cooperare în producție refe
ritoare la resurse energetice, materii 
prime și semifabricate.

Pentru soluționarea acestor proble
me, România este pregătită să 
examineze, împreună cu celelalte țări 
membre ale C.A.E.R., noi acțiuni de 
cooperare in condiții reciproc avanta
joase. în acest cadru, țara noastră 
are in vedere participarea, alături de 
alte state interesate, la construirea 
cu eforturi comune de objective in 
acele țări membre C.A.E.R. care dis
pun de astfel de resurse.

Tinind seama de cele arătate, de 
importanta colaborării țărilor mem
bre a|e C.A.E.R. în dopieniul asigu
rării bazei energetice și de materii 
prime, este necesar să se dea sarcină 
Comitetului Executiv al C.A.E.R. să 
elaboreze propuneri de noi acțiuni de 
cooperare menite să contribuie la a- 
coperjrea necesarului de materii 
prime și resurse energetice ale țări
lor membre C.A.E.R. atît pentru 
cincinalul viitor, cit și pentru o pe
rioadă mai îndelungată, de 10—15 ani, 
pînă in 1990.

în ce privește colaborarea tn do
meniul electroenergetic, aceasta se 
dezvoltă — fn condițiile in care sis
temul energetic al fiecărei țări con
stituie parte integrantă a complexu
lui său economic national — prin 
interconexiunea sistemelor electro- 
energetice naționale. După părerea 
României, această formă de colabo
rare este întru totul corespunzătoare 
pentru folosirea maximă a avantaje
lor funcționării interconectate a sis
temelor energetice.

Pornind de la faptul că lumea de 
astăzi este tot mai acut confruntată 
cu o serie de fenomene negative, 
care sînt rezultatul nemijlocit al po
liticii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, al persistentei unor 
relații economice inechitabile înlre 
state, primul ministru al guvernului 
român a subliniat că în mod deose
bit stîrnește îngrijorare faptul că. în 
pofida unor acțiuni, declarații și ini
țiative, problema lichidării subdez
voltării nu a fost încă îndreptată spre 
o soluționare eficientă.

Rezolvarea problemelor complexe 
contemporane impune o conlucrare 
activă între toate statele, indiferent 
de mărime, nivel de dezvoltare, si
tuație geografică sau sistem social- 
economic ; crearea condițiilor care să 
asigure fiecărei țări dezvoltarea eco
nomico-socială suverană ; promova
rea unor raporturi echitabile intre 
state ; făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

în concordantă cu propriile intere
se de construire a societății socialiste 
și comuniste și cu cerința de a spri
jini țările in curs de dezvoltare, a 
fost exprimat popsiderentul că este 
imperios necesar ea statele socialiste 
să acționeze mai activ pe plan inter
național, situîndu-se în primele rîn- 
duri ale procesului de făurire a noii 
ordini economice mondiale, pentru 
o lume mai bună și mai dreaptă. în 
acest sens, partea română a prezen
tat documentul „Considerente ale 
României cu privire la promovarea 
și instaurarea noii ordini economice 
mondiale", propunîpd să se exami
neze în cadrul C.A.E.R. modalitățile 
în care țările membre ar urma să 
acționeze pentru promovarea unei 
noi ordini economice internaționale.

în ceea ce privește relațiile cu 
Piața comună. România s-a pronun
țat și se pronunță pentru organiza
rea unor contacte și negocieri între 
C.A.E.R. și Piața comună.

Partea română apreciază că Intre 
cele două organizații este posibilă 
încheierea unei întelegeri-cadru, care 
să se refere la aspectele generale ale 
relațiilor de colaborare în diferite do
menii dintre C.A.E.R. și Piața comună 
și care să nu afecteze competența 
țărilor membre ale C.A.E.R.

România consideră că există și vor 
exista, în continuare, probleme spe
cifice în relațiile cu Piața comună, 
care trebuie soluționate direct, de 
fiecare țară membră a C.A.E.R. De 
aceea, partea română susține ca. pa
ralel cu contactele dintre C.A.E.R. și 
Piața comună, țările membre ale 
C.A.E.R. să întrețină direct contacte 
oficiale cu Piața comună, să desfă
șoare tratative și să încheie aranja
mente, convenții, acorduri și alte în
țelegeri cu organele Pielei comune.

Organele de resort din România 
vor purta tratative cu țările Pieței 
c.omune pentru examinarea modali
tăților concrete de eliminare a 
discriminărilor, a obstacolelor din ca
lea exportului românesc, pentru so
luționarea problemelor legate de ca
drul juridic al schimburilor comer
ciale.

în felul acesta se ține seama atît 
de necesitatea soluționării unor pro
bleme de interes general ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. în raporturile cu 
Piața comună, cit și a rezolvării pro
blemelor specifice ale fiecărei lari 
membre ale C.A.E.R. și C.E.E. și cu 
fiecare din țările membre ale aces
teia. în acest sens, partea română a 
înaintat documentul „Propunerile 
României cu privire la contactele 
dintre C.A.E.R. și C.E.E.".

Delegația română și-a exprimat 
convingerea că lucrările sesiunii vor 
contribui la dezvoltarea colaborării 
și cooperării economice dintre țările 
socialiste membre ale C.A.E.R.

ricanul Arthur Ashe, care l-a învins 
cu 6—1, 6—1, 5—7, 6—4 pe compa
triotul său Jimmy Connors. Comen
tatorii agențiilor de presă apreciază 
ca o mare surpriză victoria Iui Ashe 
în fața lui Connors, campionul de 
anul trecut și marele favorit al ac
tualei ediții. Dgr. in finala disputa
tă simbătă pe terenul central al cu
noscutei arene londoneze. Ashe a 
jucat excelent, furnizînd una din
tre cele mai bune partidș din carie
ra sa. în virstă de 32 de ani. Arthur 
Ashe este primul tenișman de cu
loare invingător al Wimbledonului.

în finala probei de dublu femei a 
turneului de tenis de la Wimbledon, 
perechea Kazuko Sawamatsu (Japo
nia) — Ănn Kiyomura (S.U.A.) a în
trecut cu 7—5, 1—6, 7—5 cuplul 
Franțoise Durr (Franța) — Betty 
Stove (Olanda). De la ediția din 
1934. este pentru prima oară cind 
Japonia iși reinscrie numele in pal
maresul campionatelor de la Wim
bledon.
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soseste mîine în tara noastrăș •>
Miine sosește la București primul ministru al statului Trinidad- 

Tobago, Eric Eustace Williams, care, la invitația primului ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste România, Manca Mănescu, va face 
o vizită oficială de prietenie în țara noastră.

Personalitate marcantă a vieții 
politice și culturale din țara sa, Eric 
Eustace Williams s-a născut la 25 
septembrie 1911, la Port of Spain. Iși 
face studiile în orașul natal, desă- 
virșindu-și apoi pregătirea la Uni
versitatea Oxford. în 1939 obține 
titlul de doctor in filozofie, susținînd 
teza „Aspecte economice ale abolirii 
sclaviei și ale emancipării în Indiile 
britanice de vest", iar ulterior, și pe 
cel de 
țiat. de 
odată, 
politică 
din Caraibi. A fost profesor de știin
țe politice și sociale la Universitatea 
Howard din Washington. Este mem
bru al Consiliului Universității Na
țiunilor Unite și al unor organisme 
naționale și internaționale culturale 
și științifice.

In 1956 fondează și conduce parti
dul Mișcarea Națională a Poporului, 
partid care, in septembrie același an, 
ciștigă alegerile generale și il desem
nează ministru prim, ministru al fi
nanțelor.

La 20 
ministru, 
deține, și 
ne. A condus delegațiile din Trini
dad-Tobago la o serie de reuniuni 
internaționale, inclusiv Ia cea de la 
Londra privind acordarea indepen
denței statului Trinidad-Tobago, pro
clamată la 31 august 1962.

Cu prilejul scrutinelor electorale 
din 1961, 1966 și 1971. Mișcarea Na
țională a Poporului ciștigă alegerile, 
iar Eric Eustace Williams este re
confirmat de fiecare dată în funcția 
de prim-ministru, pe care o deține 
și în prezent. în actualul guvern îi 
revin, de asemenea, portofoliile afa-

doctor în drept. Este licen- 
asemenea, in arte, fiind, tot- 
eminent specialist in istoria 
si cultura tarilor anglofone

planificării și dezvoltării, 
iulie 1959 este ales prim- 

iar între anii 1961—1964 
portofoliul afacerilor exter-

Făgașele
înfiripat în prelun

girea peninsulei mexi
cane Yucatan, arcul 
teșit al Antilelor cu
prinde in dreptul del
tei fluviului Orinoco, 
pe coasta nord-estică 
a Venezuelei. două 
insule mici, alcătuind 
un singur stat : Tri
nidad-Tobago. Deși 
reunite abia spre sfir
șitul secolului trecut, 
cele două insule au 
împărtășit, de-a lun
gul istoriei, aceeași 
soartă zbuciumată. De 
la descoperirea lor. în 
anul 1498. de către 
Columb, Trinidad și 
Tobago aveau să de
vină „un măr al dis
cordiei" intre marile 
puteri navale ale Eu
ropei.

Trinidadul a aparți
nut inițial Spaniei, iar 
Tobago — Olandei ț 
la începutul seco
lului XIX. vine rîn
dul 
să-și

Britanii 
aici 

reunin- 
ulterior sub o 

unică, 
britanică 

fie și

57 0 nouă și importantă contribuție la mai buna
J

cunoaștere a realităților societății românești
7

Conferință de presă la

cerilor externe, finanțelor,, planifică
rii și dezvoltării.

Opinia publică din țara noastră, 
care urmărește cu simpatie efortu
rile poporului din Trinidad-Tobago 
de dezvoltare liberă și independentă, 
urează primului ministru Eric Eus
tace Williams bun venit în Republi
ca Socialistă România, nutrind con
vingerea că vizita sa va aduce o 
nouă contribuție pozitivă la dezvol
tarea pe toate planurile a relațiilor 
dintre țările noastre. în folosul am
belor popoare, al cauzei păcii și în
țelegerii in lume.

noi ale dezvoltării

Roma pe marginea volumului al cincilea din seria

II SCmERI ALESE"
ROMA — Corespondentul nostru 

transmite : La Ambasada României 
din Roma a avut loc o conferință de 
presă consacrată recentei apariții în 
Italia a celui de-al cincilea volum 
din seria de „SCRIERI ALESE" ale 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România. La conferin
ță au participat numeroase persona
lități ale vieții politice italiene, de- 
putați, senatori, oameni de cultură, 
membri ai corpului diplomatic, zia-

Conferința de presă a fost deschi
de ambasadorul României la 

Roma, Iacob Ionașcu. Prezentarea 
volumului a fost făcută de senatorul 
Umberto Terracini, membru al Di
recțiunii Partidului Comunist Ita
lian. unul dintre fondatorii P.C.I. 
„Un popor — un partid — un om, 
acesta este, după părerea mea, titlul 
care s-ar potrivi cărții pe care am 
onoarea să o prezint" — a declarat 
vorbitorul la începutul prezentării 
sale. „Nicolae Ceaușescu este tocmai 
omul care s-a ridicat la rolul de re
prezentant suprem al poporului său 
și conducător al partidului de care, 
prin activitatea sa vie, prin forța 
gîndirii sale creatoare, nu poate fi 
separat în nici un fel" — a spus se
natorul italian. „Prin analiza în pro
funzime a procesului istoric, Nicolae 
Ceaușescu a condus poporul român 
la desăvirșirea operei de eliberare 
națională și socială, al cărei promo
tor a fost partidul comunist, 
astăzi. în continuare, chezașul 
știenf și experimentat al acestui 
ces. în acest sens, însăși viata 
ședintelui Nicolae Ceaușescu este cel 
mai potrivit comentariu al acestor 
scrieri".

fiind 
con- 
pro- 
pre-

Vizita ministrului de externe
ai României in R. P. Mongolă

ME PRESEMNTELUI NICOUE CEAUSESCU
în continuare, vorbitorul a trecut 

în revistă momentele cele mai im
portante ale vieții și activității revo
luționare a secretarului general al 
P.C.R., strîns împletite cu întreaga 
evoluție a vieții politice și sociale a 
României, a înfățișat progresele în
semnate ale țării noastre în construi
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, pe care a prezentat-o ca 
„o contribuție originală a P.C.R. la 
tezaurul mondial al experienței edi
ficării noii orînduiri".

Senatorul Terracini s-a referit, pe 
larg, la politica de cooperare a țării 
noastre cu toate statele lumii, in
diferent de orînduirea social-politică, 
menționînd, în acest cadru, vizitele 
la nivel înalt întreprinse de pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia pe toate meridianele lumii, pre
cum și numeroasele contacte pe care 
șeful statului român le-a avut la 
București — ca expresie directă a in
teresului suscitat de experiența ro
mânească pe plan intern și interna
țional. „Nu întîmplător — a spus 
vorbitorul — Bucureștiul a devenit, 
în ultimii ani. locul unde s-au des
fășurat multiple congrese și reuniuni 
internaționale, cărora președintele 
Ceaușescu le adresează, de fiecare 
dată. împreună cu salutul său. apre
cieri și propuneri pline de conținut, 
care reflectă dorința sa arzătoare de 
a construi o lume a păcii și înțele
gerii".

Luînd cuvîntul. Carlo Salinari. pro
fesor la Universitatea din Roma, 
care a semnat cuvîntul introductiv al 
celor cinci volume de „SCRIERI 
ALESE", a scos în evidență contri
buția remarcabilă a tovarășului 
Nicolae Ceausescu la procesul de 
realizare a unei noi ordini economice 
și politice internaționale, la afirma-

rea rolului țărilor mici și mijlocii în 
viața internațională, la înfăptuirea 
securității pe continentul european, 
la realizarea unor măsuri eficace de 
dezarmare.

La încheierea 
mai multe din 
zente au ținut 
respondentului „Scînteii 
asupra semnificațiilor acestui impor
tant eveniment editorial.

Senatorul democrat-creștin Giu
seppe Spataro, vicepreședinte al Se
natului italian, a declarat : „Apariția 
acestui nou volum din „Scrierile a- 
Iese“ ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu reprezintă o nouă con
tribuție Ia cunoașterea mai aprofun
dată în Italia a realităților societății 
românești, pe care noi le urmărim 
cu interes crescînd."

La rîndul său. Luciano de Pasca- 
lis, membru al Direcțiunii Partidu
lui Socialist Italian, a 
„Publicarea celui de-al 
Ium de „Scrieri alese" 
lui Nicolae Ceaușescu 
eveniment editorial și 
politic extrem de interesant și im
portant pentru oamenii politici ita
lieni și pentru citilorii din țara noas
tră".

„Italia este foarte atentă la ceea ce 
se întimplă în România — a arătat 
Giampaolo Calchi Novatti. director al 
Institutului italian pentru relații cu 
America Latină și Orientul Apropiat, 

atit mai mult este atentă fată 
operă atit de remarcabilă ca 
a marelui ora de stat care con- 
destinele României. Apreciem

conferinței de presă, 
personalitățile pre
să împărtășească co- 

opiniile lor

subliniat : 
cincilea vo- 

alc tovarășu- 
constituie un 
aș spune și

Și cu 
de o 
aceea 
duce 
foarte mult poziția României față de 
situația din Orientul Apropiat, ca și 
politica de largă deschidere interna
țională promovată de președintele 
român, de România socialistă".

Marii 
instaureze 

dominația, 
du-le 
administrare 
Stăpinirea 
avea să fie și ul
tima. căci lupta mi
cului stat pentru inde
pendență a fost încu
nunată de victorie, la 
31 august 1962. în pas 
cu cerințele contempo
raneității. Trinidad- 
Tobago iși afirmă vo
ința 
unei 
sine

în

de a urma calea 
dezvoltări 

stătătoare, 
momentul elibe-

de

rării, Trinidad-Toba
go prezenta imaginea 
tipică a unei țări cu 
un îndelungat 
colonial, avind 
nomie relativ 
dezvoltată, deși 
ne de bogate resurse 
naturale. Abia după 
cucerirea independen
tei aceste bogății sint 
exploatate în intere
sul propriei dezvol
tări. Puțurile petrolie
re. forate 
începutul 
cărora li 
gat altele 
deceniu.
peste 7 milioane tone 
de țiței anual, asigu- 
rînd cea mai mare 
parte _a veniturilor tă
rii.
Port 
luat 
ia 
firme 
..Shell" 
pe de altă parte, 
participarea majorita
ră în acțiunile compa
niei .,Texaco". Pe lin
gă petrol. Trinidad- 
Tobago dispune de 
mari resurse de asfalt 
natural și 
te resurse 
naturale.
în prezent intensifica
rea exploatării lor. 
ceea ce va duce Ia di
versificarea economiei 
tării. Pe harta econo
mică a tării au apă
rut in anii indepen
denței o serie de uni
tăți industriale — fa
brici de produse pe

trecut 
o eco- 

slab 
dispu-

incă pe la 
secolului, 

s-au adău- 
în ultimul 

dau astăzi

Guvernul de la 
of Spain a pre- 
controlul une- 

din principalele 
străine — 

— și a obținut, 
altă

trochimice, ciment, 
textile.

Trinidad-Tobago mi
litează pentru recu
noașterea realităților 
noi de pe continent, 
numărindu-se printre 
semnatarele „Declara
ției de la Quito", de 
anul trecut, in favoa
rea ridicării măsuri
lor discriminatorii im- 
potriva Cubei, impuse 
de Organizația State
lor Americane (O.S.A.) 
In același timp, pe 
lingă dezvoltarea le
găturilor pe plan re
gional (Piața comună 
a Caraibilor). Trini
dad-Tobago urmărește 
extinderea contactelor 
pe plan mondial, in- 
treținind. la 
tuală. relații 
tice cu 47 
printre care, 
și România.

Există toate posibi
litățile ca — în pofida 
distantelor care separă 
țările noastre — între 
România și Trinidad- 
Tobago să se dezvolte 
o rodnică conlucrare 
în interesul reciproc, 
al cauzei generale a 
păcii și înțelegerii, a! 
făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte, 
convorbirile la nivel 
înalt care vor avea loc 
cu prilejul 
premierului 
fiind 
scrie 
port 
tie.

Dan OPREANU

ora ac- 
diploma- 
de țări, 
din 1972,

însemna- 
de gaze 

vizîndu-se

vizitei 
Williams 

chemate să in- 
un important a- 
în această direc-

SOFIA 5 (Agerpres).
P. C. Bulgar a adoptat hotărirea pri
vind desfășurarea celui de-al XI-lea 
Congres al partidului intre 29 martie 
și 2 aprilie 1976 — transmite agenția 
B.T.A. Ordinea de zi. normele de re
prezentare și modalitățile alegerii 
delegaților la congres vor fi stabilite 
ulterior — precizează B.T.A.

COMUNICAT MONGOLO-POLON
ULAN BATOR 5 (Agerpres). — în 

comunicatul dat publicității la în
cheierea vizitei oficiale in Mongolia 
a lui Hehryk Jablonski, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polone, 
se exprimă satisfacția 
părților 
tului de 
tre cele 
juridic 
consfințește 
prietenie. în cursul 
părțile au discutat probleme ale re
lațiilor bilaterale în diferite domenii 
și modalitățile de extindere a aces
tora. Au fost discutate, de asemenea, 
probleme internaționale de interes 
reciproc.

deosebită a 
cu prilejul semnării trata- 
prieteme și colaborare din- 
două țări, primul document 
internațional de bază care 

relațiile bilaterale de 
convorbirilor.

HAGA 5 (Agerpres). — La Amster
dam a avut loc o ședință a Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Olanda. Comitetul Central 
a ales, in cadrul reuniunii, noua con
ducere a partidului. îrț> funcția de 
președinte al Partidului Comunist 
din Olanda a fost reales Henk 
Hoekstra.

Moment remarcabil în dezvoltarea
relațiilor prietenești româno-sanmarineze

întreaga desfășurare a politicii 
externe românești, care-și găsește o 
atit de rodnică întruchipare in mul
tiplele contacte la nivel înalt ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu, a- 
duce în permanentă mărturii noi ale 
consecventei și dinamismului cu care 
sînt transpuse în viață orientările 
fundamentale stabilite de Congresul 
al XI-lea al P.C.R. - în direcția 
extinderii colaborării pe numeroase 
planuri cu toate țările, în spiritul 
înțelegerii și respectului reciproc. în 
acest cadru se înscrie și vizita ofi
cială făcută in țara noastră de că
pitanii regenți ai Republicii San 
Marino. Alberto Cecchetti și Michele 
Righi.

Contactul nemijlocit cu realitățile 
României socialiste a oferit înalților 
oaspeți posibilitatea de a cunoaște 
unele din realizările și preocupările 
poporului român, care i-a întimpinat 
pretutindeni cu ospitalitate și caldă 
simpatie. Tot atit de vii și profunde 
au fost manifestările de cordialitate 
si stimă cu care sanmarinezii au 
înconjurat pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu in timpul vizitei făcute in 
San Marino in mai 1973, eveniment 
memorabil în dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări și popoare.

Evoluția continuu ascendentă a 
acestor raporturi in perioada ce s-a 
scurs de atunci confirmă. încă o dată, 
intru totul unul din adevărurile fun
damentale ale epocii noastre, pentru 
a cărui afirmare 
internațională 
România socialistă 
deosebirile 
siuni sau 
reprezintă 
înțelegerii 
te atunci < 
dorința reciprocă de conlucrare, de 
la Interesele și aspirațiile comune de 
progres și pace.

Tn deplină conformitate cu această 
cerință, la București au fost puse, cu 
ocazia recentelor convorbiri, temelii 
trainice extinderii pe mai departe a

trainică în viata 
militează neabătut 

și anume că 
de orînduire. de dimen- 

de potențial economic nu 
un impediment în calea 
și colaborării dintre sta- 

cind acestea pornesc de la

relațiilor prietenești româno-sanma
rineze. Ele și-au găsit concretizarea 
in semnarea unui acord de colabo
rare în domeniile culturii, invăță- 
mîntului, turismului și sportului, 
precum și a acordului privind des
ființarea vizelor între cele două țări 
— conturind cadrul favorabil unei 
mai bune cunoașteri reciproce, dez
voltării unor legături tot mai rodnice 
între cele două țări și popoare.

în cadrul schimbului de opinii a- 
supra unor probleme actuale ale 
vieții internaționale, dialogul de la 
București a evidențiat numeroase 
puncte de convergență, pornind de 
la aprecierea că trăsătura de bază a 
epocii noastre o constituie afirmarea 
voinței popoarelor de a trăi libere, 
de a așeza la baza relațiilor lor 
principiile deplinei egalități în drep
turi. respectul independentei și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, dreptului fiecă
rui popor de a dispune liber de 
soarta sa. avantajului reciproc, re
nunțării la folosirea forței sau la a- 
menințarea cu forța. Consemnînd 
aceste principii de valoare universa
lă. Comunicatul comun româno-san- 
marinez vine să se adauge mul
tor altor documente similare, decla
rațiilor solemne comune, tratatelor 
de prietenie și cooperare încheiate 
de țara noastră cu numeroase alte 
state, ca tot atitea contribuții de preț 
la opera de însemnătate istorică a 
făuririi, pas cu pas. a unei lumi mai 
bune și mai drepte.

în abordarea aspectelor concrete 
ale actualității — fie că a fost vorba 
de înfăptuirea securității și cooperă
rii pe continentul nostru, obiectiv 
de însemnătate atît de vitală 
pentru toate națiunile europene, fie 
de necesitatea lichidării focarelor de 
conflict care mai persistă in diferite 
regiuni ale lumii, a întăririi rolului 
O.N.U.. a realizării dezarmării — 
concluzia fundamentală pusă în e- 
vidență a fost că ansamblul proble
maticii mondiale nu își poate afla re
zolvarea decît cu aportul și partici
parea efectivă, pe bază de egalitate

și echitate, a tuturor statelor, un rol 
deosebit revenind țărilor mici și mij
locii, in general țărilor in curs de 
dezvoltare. Ca un corolar al acestei 
poziții a fost exprimată dorința ca 
și țările foarte mici să poată adera 
la O.N.U., pentru a-și aduce, în acest 
fel, in mod direct, contribuția lor.

„Marile și complexele probleme 
ale vieții internaționale, arăta in 
acest sens președintele Nicolae 
Ceaușescu — nu mai pot fi soluțio
nate astăzi doar de cîteva state sau 
grupuri de state ; pornind de la a- 
ceasta. se impune participarea activă 
la rezolvarea problemelor interna
ționale a tuturor statelor, indiferent 
de mărime sau de orînduire socială, 
în așa fel incit fiecare națiune să 
poată să-și spună activ cuvîntul Ia 
găsirea soluțiilor care să asigure 
o pace dreaptă și trainică pe pla
neta noastră".

Relevind la rîndul său că „un stat 
mic cum este San Marino nu poate 
să nu privească cu simpatie la o na
țiune ca România, care iși bazează 
politica externă pe principiul depli
nei egalități în drepturi a tuturor sta
telor". Alberto Cecchetti. vorbind în 
numele căpitanilor regenți, sublinia 
că tocmai in spiritul acestei cerințe 
„trebuie înțeles efortul întreprins in 
acești ultimi ani de guvernul sanma- 
rinez de a participa tot mai activ la 
viata politică internațională și de a 
aduce o contribuție Ia inițiativele 
menite să promoveze pacea, dezvol
tarea economică, solidaritatea și co
laborarea între toate popoarele".

Continuarea fructuoasă a dialogu
lui din mai 1973, convorbirile la nivel 
înalt de la București sint salutate cu 
satisfacție de opinia publică din țara 
noastră, care iși exprimă convinge
rea că a fost adusă o nouă contri
buție la dezvoltarea ascendentă a 
raporturilor româno-sanmarineze. în 
concordanță cu năzuințele de pace, 
colaborare și progres ale celor două 
țări și popoare, ale întregii uma
nități.

I. ROOESCU

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Progrese pe colea definitivării unor documente
GENEVA 5 — Corespondentul

nostru transmite : Ca urmare a 
eforturilor susținute ce caracterizea
ză in aceste zile lucrările Conferin
ței pentru securitate și cooperare in 
Europa, ultimele probleme răma
se in suspensie pe agenda fazei a 
doua încep să-și găsească soluționa
rea, spre satisfacția 
participante.

Astfel, în organul 
— ca o consecință 
tervenit asupra documentului româ
nesc privind 
efectivă 
relațiile 
trat un 
punerii 
tarea pașnică a diferendelor dintre 
state. Acordul in acest sens prevede 
că, după conferință. în cadrul ur
mărilor acesteia, statele participante 
să continue examinarea problemei 
definirii unui mecanism concret de 
rezolvare a

Este, de 
se încheia 
cument pe 
conomice. Un progres substanțial în 
această privință a fost realizat prin 
convenirea formulei referitoare la 
luarea in considerație a intereselor 
țărilor în curs de dezvoltare din 
Europa, idee pe care România, 
alături de alte țări în curs de dez
voltare de pe continent, a promo
vat-o în permanență, încă de la în
ceputul lucrărilor conferinței. Acest

tuturor statelor

special de lucru 
a acordului in-

măsuri care să facă 
nerecurgerea la forță în 

■dintre state — s-a înregis- 
nou document, pe baza pro- 
Elveției privind reglemen-

diferendelor.
asemenea, pe cale de a 
redactarea întregului do- 
problemele cooperării e-

încheierea lucrărilor
Plenarei C.C

al P. C. Italian
ROMA 5 — Corespondentul Ager

pres transmite : La Roma s-au des
fășurat lucrările Plenarei C.C. al 
Partidului Comunist Italian, consa
crată examinării „Activității comu
niștilor după alegerile de la 15 iunie, 
îndreptată spre realizarea unui nou 
mod de conducere a țării și spre 
crearea în regiuni, provincii și co
mune a unor administrații eficiente, 
bazate pe largi înțelegeri între for
țele democratice și populare".

în documentul dat publicității la 
încheierea plenarei se arată că co
muniștii se angajează să continue 
confruntarea politică și programati
că. în vederea constituirii unor con
silii sprijinite pe largi înțelegeri în
tre forțele democratice și antifascis
te. care să fie oneste, eficiente și de 
natură să promoveze cea mai amplă 
participare și controlul democratic al 
cetățenilor. Este subliniată, de ase
menea. necesitatea unei profunde 
schimbări, a unor noi orientări și 
metode de conducere.

Documentul menționează, în conti
nuare, problemele cele mai urgente, 
care, după opinia comuniștilor, se 
impun a fi rezolvate cu prioritate — 
cele economice și, în special, redu
cerea șomajului, reconversiunea apa
ratului productiv, însănătoșirea și 
asigurarea unui climat moral al vie
ții publice, in cadrul unei politici 
avind ca obiectiv realizarea reformei 
administrației publice, apărarea or- 

adinii democratice și antifasciste și 
securității cetățenilor.

„Menținerea bazelor S.U.A.
in Filipine are efecte negative 

asupra politicii externe a țării"
MANILA 5 (Agerpres). — Menți

nerea bazelor militare americane in 
Filipine are „efecte negative" asupra 
politicii externe a țării, a declarat 
Carlos Romulo. ministrul afacerilor 
externe filipinez, după cum infor
mează agenția Associated Press. A- 
ceastă situație, a spus el. are drept 
consecință „micșorarea credibilității 
în rîndul vecinilor din Asia de sud- 
est, ca și a unei mari părți a țărilor 
nealiniate cu care Filipinele doresc 
să aibă relații tot mai apropiate".

ULAN BATOR 5 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, George Ma
covescu, a sosit, la 5 iulie, la Ulan 
Bator, într-o vizită oficială de prie
tenie, la invitația Guvernului Repu
blicii Populare Mongole.

Pe aeroportul pavoazat cu drapele
le de stat 
România 
Mongole, 
salutat de 
trul afacerilor externe al Republicii 
Populare Mongole, O. Hosbaiar, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și de alte persoane oficiale. 
Erau prezenți Traian Gîrbă, ambasa
dorul României la Ulan Bator, și 
membri ai ambasadei. De asemenea, 
erau de față șefi ai oficiilor diplo
matice din capitala R.P. Mongole. în 
aceeași zi, ministrul român a făcut

ale Republicii Socialiste 
și Republicii Populare 
oaspetele român a fost 

Lodonghiin Rincin, minis-

o vizită protocolară ministrului 
mongol al afacerilor externe și a 
depus o coroană de flori la mausoleul 
Suhe Bator — Cioibalsan.

★
Lodonghiin Rincin, ministrul afa

cerilor externe al R. P. Mongole, a 
oferit, simbătă seara, un dineu In 
onoarea ministrului afacerilor exter
ne al României. George Macovescu. 
Au luat parte D. Gombojav, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Mongole, președintele părții 
mongole în Comisia interguverna- 
mentală româno-mongolă de colabo
rare. economică și tehnico-științifică, 
T. Dagvasuren. șeful Secției externe a 
C.C. al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, și alte persoane oficiale. 
Au fost prezenți ambasadorul Româ
niei in Mongolia și membri ai amba
sadei.

Un nou stat independent pe continentul african

Aristides Pereira ales președinte al republicii 
Pedro Pires — prim-ministru

PRAIA 5 (Agerpres). — Adunarea Națională a Insulelor Capului 
Verde, întrunită simbătă in prima sa sesiune, în prezența celor 56 de 
depulați recent aleși, a proclamat oficial independența Insulelor Capu
lui Verde.

acord a deschis posibilități în vede
rea soluționării și a celorlalte două 
aspecte aflate incă în suspensie in 
sfera relațiilor economice, privind 
reciprocitatea drepturilor și obliga
țiilor statelor și clauza națiunii celei 
mai favorizate.

Participanții au încheiat, totodată, 
procesul de redactare a documentu
lui privind cooperarea în domeniile 
culturii, educației, contactelor dintre 
persoane și informației. Cu aceasta, 
activitățile Comisiei a treia și ale 
organelor sale subsidiare au luat, 
practic, sfirșit. Documentul conve
nit prevede extinderea cooperării în 
domeniile menționate, in conformita
te cu dorința statelor de a contribui 
la întărirea păcii și înțelegerii intre 
popoare, in condițiile respectului de
plin al principiilor care guvernează 
relațiile dintre statele participante.

în prezent, în cadrul conferinței 
continuă să se depună eforturi la
borioase pentru convenirea unor for
mule general acceptabile privind ur
mările instituționale, caracterul și 
condițiile notificării manevrelor mi
litare de anvergură — probleme care 
iși așteaptă incă soluționarea.

în paralel. Comitetul de coordo
nare continuă să lucreze pentru a 
se găsi o soluție în problema stabi
lirii datei celei de-a treia etape a 
conferinței, care, potrivit consensu
lui, urmează să aibă loc la Helsinki, 
la cel mai înalt nivel.

După ceremonia care a marcat 
nașterea unui nou stat independent 
pe continentul african, Republica 
Insulele Capului Verde și sfirșitul 
celor peste 500 de ani de dominație 
colonială, deputății în Adunarea Na
țională — reprezentanți ai Partidu
lui African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.) — au ales pe Adi- 
lio Duarte președinte al Adunării 
Naționale.

Președinte al Republicii Insulele 
Capului Verde a fost ales, în cadrul 
sesiunii Adunării Naționale. Aristi
des Pereira, secretar general al 
P.A.I.G.C., iar prim-ministru — co
mandantul Pedro Pires, președinte
le Comisiei Naționale a P.A.I.G.C. 
pentru Insulele Capului Verde.

Aristides Pereira a adresat vineri 
un mesaj populației din Insulele 
Capului Verde. Victoria pe care o 
sărbătorește astăzi poporul din Insu
lele Capului Verde — se spune în 
mesaj — este rezultatul luptei în
delungate împotriva dominației 
străine și a exploatării. El a chemat 
poporul să participe activ la con
strucția națională, la dezvoltarea e-

conomică a tînărului stat indepen
dent.

în incinta stadionului din orașul 
Praia — capitala Insulelor Capului 
Verde — au avut loc festivitățile pri
lejuite de transmiterea puterii către 
noile autorități. A fost înălțat dra
pelul național al tînărului stat inde
pendent. La festivități — care s-au 
transformat într-o adevărată sărbă
toare populară — au participat mem
brii Adunării Naționale, conducători 
ai luptei de eliberare națională, 300 
de reprezentanți ai populației din 
Guineea-Bissau, precum și membrii 
unei delegații guvernamentale por
tugheze, in frunte cu primul ministru 
Vasco Goncalves și ministrul fără 
portofoliu Alvaro Cunhal, secretar 
general al P.C. Portughez, delegații 
străine invitate la festivități, repre
zentanți ai O.U.A.

în aplauzele îndelungi ale asisten
ței, care a salutat nașterea noului 
stat independent, premierul portu
ghez Vasco Goncalves a transferat 
puterea în Insulele Capului Verde 
președintelui Adunării Naționale, 
Adilio Duarte.

A avut loc apoi parada unităților 
forțelor militare revoluționare.

Apel al președintelui Gomes adresat
națiunii portugheze

LISABONA 5 (Agerpres). — Adre- 
sindu-se națiunii portugheze prin in
termediul televiziunii, președintele 
Portugaliei, gep'era'lul Francisco da 
Costa Gomes, a relevat că, „în sta
diul actual al revoluției socialiste din 
tară, esențialul este să se muncească 
mai mult și să se producă mai mult". 
„Avem nevoie de liniște și de un 
climat de calm". Președintele Gomes 
a precizat că Mișcarea Forțelor Ar
mate este unită in acțiune și hotărită 
să apere ordinea și liniștea poporului 
portughez. „Sîntem deciși — a spus 
el — să învingem prin disciplină și 
prin muncă". Totodată, vorbitorul a 
infirmat zvonurile care circulă in 
ultimele zile cu privire la existenta

unor divergențe în sinul forțelor ar
mate, arătînd că acestea nu pot servi 
decit forțelor 
care urmăresc 
de tensiune.

contrarevolutionare,
să creeze un climat

★
Ministerul Agriculturii și Piscicul

turii al Portugaliei a dat publicității 
un decret privind 
siliilor regionale 
reformei agrare la nivel de district. 
Din aceste consilii 
genția de știri portugheză A.N.I. — 
fac parte reprezentanții organelor de 
stat ce se ocupă de reforma agrară, 
ai Mișcării Forțelor Armate, precum 
și ai muncitorilor agricoli și micilor 
agricultori.

constituirea jCon- 
pentru aplicarea
— informează a-

FURTUNI Șl INUNDAȚII lN DIVERSE REGIUNI 
ALE GLOBULUI

STATELE UNITE
25 de ani de la semnarea

acordului dintre R.D.G
și Polonia privind 
frontierele de stat

BERLIN 5 — Corespondentul nos
tru transmite : La Gorlitz, localitate 
din R. D. Germană la frontiera cu 
Polonia, a avut loc simbătă o adu
nare festivă cu prilejul împlinirii a 
25 de ani de la semnarea acordului 
dintre R. D. Germană și R. P. Polo
nă privind frontierele de stat dintre 
cele două țări. Despre importanța 
acestui eveniment în dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări au vor
bit Horst Sindermann, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G.. și 
Piotr Jaroszewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Polone.

NEW YORK 5 (Agerpres). — în 
bazinul Fluviului Roșu, la nord de 
statele Minnesota și Dakota de Nord, 
pericolul unor noi inundații se men
ține. Revărsarea apelor a provocat, 
în ultimele zile, inundarea a nume
roase localități din aceste regiuni, 
ale căror populații au fost evacuate. 
Pagubele sint evaluate la 1,6 miliarde 
dolari. Au avut de suferit culturile de 
pe aproximativ 500 000 ha. Simbătă 
erau puternic amenințate localitățile 
Fargo și _

în unele zone din Bavaria superioa
ră. Deoarece nivelul Dunării la Pas
sau continuă să fie foarte ridicat, 
circulația pe principala arteră rutie
ră nu a putut fi reluată.

Violentele furtuni au provocat 
moartea unei persoane și pagube ma
teriale evaluate de autorități la cîteva 
milioane de mărci. Două biserici, 
mai multe ferme și instalații agricole 
lovite de trăsnet au fost complet 
distruse de incendiile izbucnite din 
această cauză.

West Fargo. CHILE
R. F. GERMANIA

5 (Agerpres). — Ploi toren-BONN 
țiale au căzut, vineri după-amiază și 
în cursul nopții, asupra unor zone 
întinse din sud-vestul R. F. Germa
nia. provocînd inundații — transmite 
agenția D.P.A. Ploaia. însoțită de o 
grindină puternică, a dus la întreru
perea circulației pe o porțiune din 
șoseaua Bingen—Koblenz, precum și

SANTIAGO DE CHILE 5 (Ager
pres). — Puternice furtuni, de o in
tensitate deosebită. însoțite de ploi 
și zăpadă, s-au abătut asupra terito
riului a 12 provincii din sudul chi
lian, provocînd mari inundații. închi
derea mai multor porturi, șosele 
căi ferate. Mai multe localități 
fost izolate. Unsprezece pescari 
fost dați dispăruți, iar cîteva sute 
persoane au rămas fără adăpost.

și 
au 
au 
de

agențiile de presă transmit
La propunerea primaru

lui Atenei, G- P1ytas. consiliul 
municipal al capitalei Republicii Ele
ne a adoptat o moțiune prin care se 
pronunță pentru acțiuni concrete în 
favoarea dezvoltării relațiilor priete
nești la nivelul administrațiilor loca
le din țările balcanice. „Consiliul 
municipal al Atenei — se spune in 
moțiune — exprimînd sentimentele 
generale ale poporului grec în legă
tură cu vizitele întreprinse de pri
mul ministru Constantin Karamanlis 
la București, Belgrad și Sofia, apre
ciază că acestea deschid orizonturi 
pline de speranță pentru colaborarea 
între popoarele balcanice".

Delegația Institutului Ro
mân pentru Relații Cultura
le cu Străinătatea — condusă 
de Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. membru al Biroului Executiv 
al I.R.R.C.S.. care a făcut o vizită la 
Lisabona la invitația Fundației „Ca
louste Gulbenkian" — a avut convor
biri și întâlniri de lucru cu dr. Joao 
de Freitas Branco, secretar de stat 
pentru cbltură și educație. Jose de 
Azeredo Perdigao. președintele Fun-

dației „Calouste Gulbenkian", pre
cum și cu prof. Andrade e Silva, di
rectorul Institutului de înaltă cultu
ră portugheză. Au fost analizate po
sibilitățile de cooperare intre Româ
nia și Portugalia în domeniile cul
turii. educației și artelor și a fost 
stabilit un plan concret de schimburi 
între I.R.R.C.S. și Fundația „Calouste 
Gulbenkian". Delegația română s-a 
intîlnit. la Asociația portugheză a 
scriitorilor, cu poetul Joao Gomes 
Fereira, președintele asociației, și cu 
alți scriitori portughezi.

La Ministerul Afacerilor 
Externe al Italiei a avut ,oc 
simbătă ceremonia schimbului in
strumentelor de ratificare a Conven
ției de asistență judiciară în mate
rie civilă și penală dintre România și 
Italia.

Poporul nigerian a sărbăto
rit, la 5 iulie. Ziua proclamării inde
pendenței naționale, act de vitală im
portanță în istoria țării înfăptuit a- 
cum 13 ani. după îndelungate lupte 
eroice împotriva forțelor coloniale. în 
principalele regiuni ale țării au fost 
organizate adunări și mitinguri, cu 
acest prilej fiind evocate principalele 
realizări obținute de Algeria pe dru-

mul consolidării independenței națio
nale.

Intîlnire chino-irakiană.
Ciu En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chineze, 
s-a intîlnit, intr-un spital din “ 
cu Taha Muhieddin Maarouf, 
președintele Irakului.

Pekin, 
vice-

la Ad-Secretariatul O.U.fl.
dis Abeba a informat că cea ___
XXV-a sesiune a Consiliului ministe
rial al Organizației Unității Africane 
și reuniunea anuală la nivel înalt a 
O.U.A. se vor desfășura in capitala 
Ugandei — Kampala. Pe ordinea de 
zi a Consiliului ministerial al O.U.A., 
se spune in comunicat, se vor afla 
raportul secretariatului organizației 
pe perioada februarie—iulie 1975, 
probleme privind decolonizarea con
tinentului african, situația economică, 
socială, invățămîntul, știința și asis
tența socială în Africa.

de-a

La Moscova 3 avut loc S9- 
siunea Comisiei mixte comerciale so- 
vieto-spaniole, care a discutat pro
bleme legate de modul de îndeplini
re a acordului comercial încheiat in
tre cele două țări în septembrie 
1972. anunță agenția T.A.S.S.
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