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în ședința de duminică

IUL POLITIC iHfil 
It S

Conducing nemijlocit 
acțiunea de importanță 
națională și uriașă am
ploare pentru zăgăzuirea 
apelor, pentru organiza
ții. exemplară a muncii 
în toate sectoarele, co
respunzător cerințelor 

momentului La Alexandria, în timpul vizitării Fabricii de rulmenți

si limitarea efectelor biundatiior. stringerea 
taică a recoltei, desfășurarea normală a întregii 

activități productive
La 6 iulie 1975 a avut Ioc, sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat situația creată în 
țară în urma inundațiilor survenite datorită ploilor căzute 
în ultimele zile în unele zone ale țării.

Comitetul Politic Executiv a constatat cu satisfacție că 
în urma măsurilor energice și a Chemării lansate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, întregul partid și popor s-a mobilizat puternic 
și a acționat zi și noapte în vederea x prevenirii șl 
combaterii efectelor inundațiilor asupra unităților eco
nomice, localităților, avutului obștesc șl personal, pentru 
salvarea și strîngerea recoltei.

După declararea stării de necesitate în întreaga țară, 
armata, unitățile Ministerului de Interne, gărzile patrio
tice, populația aptă de muncă au acționat cu hotărîre 
împotriva inundațiilor, pentru evacuarea cit mai rapidă a 
apei de pe terenurile agricole șl salvarea recoltei, pentru 
punerea în funcțiune a unităților economice afectate, a 
căilor de comunicații și rețelei electrice, pentru Intrarea 
pe făgașul normal a întregii activități.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apreciere activi
tății pline de eroism, desfășurată, sub directa conducere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către populația Ca
pitalei, de membrii formațiunilor patriotice, de militarii 
unităților forțelor armate și Ministerului de Interne, care, 
în perioada 4—6 Iulie a.c., au acționat energic, zl și 
noapte, la lucrările de mare amploare de-a lungul Dîmbo
viței, pentru a reduce și reține apele și a înlătura pe
ricolul inundării Capitalei.

Dînd o înaltă apreciere eforturilor tuturor oamenilor 
muncii din întreaga țară care acționează eroic în lupta 
cu apele, Comitetul Politic Executiv a criticat, totodată, 
faptul că nu s-a asigurat transpunerea integrală în viață 
a programelor adoptate în 1971 de conducerea de partid 
și de stat pentru regularizarea cursurilor de ape, pentru 
protejarea în zonele cunoscute ca fiind critice a unităților 
economice și localităților supuse pericolului inundațiilor, 
ceea ce ar fi permis ca efectele actualei calamități să fi 
fost mult mai limitate.

în legătură cu aceasta, Comitetul Politii? Executiv o 
hotărît ca Consiliul Național al Apelor să treacă în 
subordinea directă a Consiliului de Miniștri și să fi* 
coordonat de un viceprim-ministru al guvernului.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca în cel mal scurt 
timp să fie elaborat un amplu Program privind 
regularizarea cursurilor de apă din întreaga țară, perfec
ționarea sistemelor de alimentare cu apă a localităților 
și unităților economice, sistematizarea rețelelor de ca
nalizare, crearea unor acumulări de apă de-a lungul prin
cipalelor rîuri, care să permită preluarea debitului aces
tora în orice condiții, îmbunătățirea lucrărilor de poduri șl 
șosele, baraje, stăvllare și alte lucrări hidrotehnice.

Comitetul Politic Executiv apreciază că în județele în 
care apele se mențin la cote ridicate șl există în conti
nuare pericolul revărsării lor sînt create toate condițiile 
ca, prin folosirea tuturor forțelor umane și materiale, să 
se asigure prevenirea șl maxima limitare a efectelor 
Inundațiilor.

Pentru intensificarea întregii activități de prevenire șl 
limitare a efectelor inundațiilor, Comitetul Politic Executiv 
a stabilit următoarele :

TWAR1ȘIJL WICOLAE CEMUȘESG 
a controlat ieri numeroase 
zone calamitate, centre agricole

și industriale

1. Toate organele și organizațiile do partid, de stat și obștești, comuniștii și toți 
oamenii muncii să acționeze în continuare cu spirit de răspundere și fără preget pentru 
salvarea culturilor, pentru strîngerea întregii recolte. Să se acorde, în primul rînd, atenție 
zonelor care sînt amenințate de inundație, asigurînd recoltarea întregii producții agricole 
înaintea viiturilor. Concomitent, să se acționeze pentru scurgerea apelor de pe terenu
rile agricole și trecerea imediată la recoltare. Acolo unde nu sînt posibile lucrări mecani
zate, să se asigure organizarea în cele mai bune condiții a secerișului manual, chiar și 
pe locurile unde apa nu este complet retrasă, pentru evitarea oricăror pierderi din 
recolta pe acest an. Să se intensifice în întreaga țară ritmul de recoltare a griului, orzu
lui, legumelor și altor culturi, folosindu-se toate forțele umane și de mecanizare de care se 
dispune.

2. în toate localitățile trebuie acționat cu cea mai mare energie și fermitate pentru 
ca unitățile economice afectate de inundații să fie repuse cît mai rapid "în funcțiune și a 
se asigura buna desfășurare a proceselor de producție și aprovizionarea tehnico-materială.

3. Să se ia toate măsurile în vederea restabilirii în cel mai scurt timp a circulației 
pe căile ferate și șosele, a desfășurării normale a activității în transporturi.

Ca și în. zilele precedente, cînd s-a 
aflat permanent în mijlocul oameni
lor muncii, al militarilor, conducînd 
și îndrumînd acțiunile de pre
venire și limitare la minimum a efec
telor inundațiilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, cu alți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat, a fost 
în tot cursul zilei de luni, 7 iulie, în 
zone din preajma Capitalei, în ju
dețele Ilfov, Dîmbovița, Argeș, Vil- 
cea, Olt și Teleorman.

In primele ore ale dimineții, la 
bordul unui elicopter, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au survolat mari zone ale 
Capitalei, de-a lungul Dîmboviței.

Prima escală s-a făcut în zona 
Roșu—Ciurel — loc în care oamenii 
muncii și militari sînt angajați în li
chidarea consecințelor inundației; 
Față de situația constatată, secretarul 
general al partidului a indicat să se 
acționeze, în continuare, pentru con
solidarea malurilor și a barajului, 
pentru mai buna protejare a stăvila- 
rului. S-au luat măsuri pentru ca in
dicația tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind oprirea eroziunilor pe partea 
stingă a Dîmboviței să fie întocmai 
îndeplinită.

Modul concret, precis în care se
cretarul general al partidului a sta
bilit ce trebuie făcut — în funcție 
de situația constatată — a permis or
ganizarea unei activități susținute și, 
practic, la orele serii, tot ceea ce s-a 
indicat era Îndeplinit. Debitul Dlm-

boviței este controlat cu precizie și 
se pompează apa necesară uzinei de 
la Grozăvești.

Survolînd apoi, la bordul elicop
terului, cursul în amonte al Dîmbo
viței și, în continuare, văile Argeșu
lui și Oltului, precum și o. par
te a Dunării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat organelor de 
partid și de stat, specialiștilor, noi 
măsuri în funcție de situația consta
tată în fiecare zonă. Controlul efec
tuat de secretarul general al parti
dului a dus la unele concluzii asupra 
regularizării în perspectivă a cursu
rilor unor ape, protejării localităților 
și unităților economice din zonele 
supuse inundațiilor.

în ideea studierii la fața locului a 
cauzelor inundațiilor provocate în a- 
ceste zile de apele Dîmboviței, a 
examinării variantelor optime de re
gularizare a acestdi rîu, cît și a în
tregului bazin hidrologic din .zona 
Bucureștiului, secretarul general al 
partidului se oprește în raza comunei 
Brezoaia. Aici, o parte din apa rîului 
Dîmbovița este preluată pe canal spre 
Arcuda, iar restul apelor — deversate 
în albia Ciorogîrlei.

Secretarul general al partidului 
constată cu satisfacție că sute 
de localnici, ajutați de militari ai for
țelor noastre armate și membri al 
gărzilor patriotice din unele unități 
economice bucureștene au înălțat un 
dig de apărare și au întărit barajul, 
reușind să pună stavilă furiei ape
lor și să salveze, în felul acesta.

cîteva sate, reținînd, în același timp, 
o parte a apelor care se îndreptau 
spre București. Felicitîndu-i pentru 
abnegația cu care au muncit, tova
rășul Nicolae Ceaușescu recomandă 
ca în perspectivă să se aibă în ve
dere lărgirea albiei în amonte de ba
raj, pentru a spori debitul lacului de 
acumulare. Secretarul general critică, 
totodată, faptul că apa necesară Ca
pitalei nu este adusă numai din Dîm
bovița sau rîurile apropiate, folosin- 
du-se' un canal natural, ci s-a recurs 
la instalații costisitoare pentru trans
portul apei din Argeș. Discutind cu 
specialiștii dispunerea apelor din a- 
ceastă zonă, in care se află; Dîmbo
vița, Ciorogîrla, Argeșul și Sabarul, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia
ză necesitatea de a se elabora un 
plan general de sistematizare și re
gularizare.

Aceeași temă este abordată și în 
discuția cu tovarășii Emil Drăgănes- 
cu, Paul Niculescu și Ion Stănescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Dîmbovița al P.C.R., la Con
tești, unde se face o nouă escală pen
tru a se analiza situația creată aici de 
apele Dîmboviței. Tovarășul Nioolae 
Ceaușescu subliniază că in județul 
Dîmbovița, trebuie creată, de-a lungul 
tuturor apelor ce traversează acest 
județ, o suită de baraje și lacuri de 
acumulare. Să fie refăcute toate 
planurile de sistematizare și regula
rizare a apelor din acest județ și din 
alte zone, indică secretarul general 
al partidului, în sensul creării de noi 
lacuri de acumulare, care să retină

apele și să permită dirijarea lor, ast
fel încît să fie preîntîmpinat perico
lul inundațiilor.

Primul secretar al Comitetului ju
dețean de partid Dîmbovița infor
mează apoi pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că, în prezent, în întregul 
județ situația a fost restabilită ca 
urmare a mobilizării tuturor forțe
lor. Acum, arată secretarul general 
al partidului, să vă îndreptați toate 
forțele spre strîngerea cît mai grab
nică a recoltei. în acest context, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a apre
ciat eforturile, ce se depun atît la 
Contești, cît și la Brezoaia. pen
tru . secerișul holdelor, recomandînd 
să se acționeze rapid, atît manual, 
cît și cu mijloace mecanizate, acolo 
unde situația o permite, pentru ca 
recolta să se afle în hambare în cel 
mai scurt timp.

Chiar și acolo unde apa nu este 
complet retrasă se poate strînge griul 
și salva recolta. O dovedește și 
munca harnică a locuitorilor satului 
Boteni, . comuna Contești, care, cu 
mic cu mare, de la copii plnă la bă- 
trîni. in frunte cu președinta coo
perativei. Ileana Georgescu, se află 
pe tarla, secerînd. Așa trebuie pro
cedat peste tot — subliniază tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care, adre- 
sîndu-se sătenilor, cere o seceră și 
intră în lan. lucrînd alături de ei.

Trebuie să salvăm recolta, tovarăși, 
subliniază secretarul general al par-
(Continuare în pag. a IlI-a)

*

4. în același timp, să se asigure restabilirea urgentă a rețelelor electrice deterio
rate și alimentarea cu energie a tuturor unităților economice și localităților.

5. Comitetele județene de partid, consiliile populare, toate organele de partid șl 
de stat, ale miliției să acționeze în spiritul prevederilor Decretului cu privire la starea de 
necesitate, în vederea mobilizării întregii populații apte de muncă, să asigure partici
parea ei în mod organizat, cu toate forțele‘materiale existente, pentru a grăbi repu
nerea în funcțiune a unităților economice și a asigura salvarea întregii recolte.

6. Pretutindeni, în toate localitățile, în toate unitățile economice și sociale, trebuie 
disciplină, care să asigure concentrarea tuturor 
precise, utilizarea cu maximum de eficiență a

instaurată cea mai desăvîrșită ordine și 
forțelor spre realizarea unor obiective 
întregului potențial uman și material.

Comitetul Politic Executiv îșl exprimă convingerea că 
întregul nostru partid, toți oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, forțele armate, unitățile Ministerului de 
Interne, sindicatele, tineretul, întregul nostru popor vor 
acționa cu fermitate pentru traducerea în fapt a Chemării

adresate de secretarul general al partidului șl înfăptuirea 
Ireproșabilă a acestor măsuri, asigurînd progresul con
tinuu al țării noastre, dezvoltarea economlco-soclală în 
ritm susținut a României.

VIZITA PRIMULUI MINISTRU Al STATULUI 
TRINIDAD-TOBAfiO, IRIG WILLIAMS 

® Sosirea în Capitală ® începerea 
convorbirilor ® Dineu oficial
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Să nu 
cedăm 
apelor 
nici un
snop 

de grîu!
ÎN PAGINA A ll-A

ÎN ACESTE ZILE, 
PATRIA ÎNTREABĂ 

PE FIECARE 
CETĂȚEAN :

Ce ai făcut, ce faci 
pentru învingerea 

calamităților, 
pentru apărarea 

avuției poporului?
ÎN PAGINA A IV-A

,t La Conțeștl-Boteni, in lan, alături de locuitorii satului _• Pe platforma aluminiului de Ja Slatina
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La C.A.P.

cadre cu
a șco- 

cuprins

Mihal Bravu-llfov: „Am Ieșit să salvăm truda noastrâ șl punea

isțelegM ei, starea i® »»state îi««.Eă star® de neodihna, 
înseamnă mnneă îndîrjită pentru salvarea, prin orice mijloace, 
a reeoltei, locuitorii satelor, toți e@i veniți m sprijinul agriculturii 
trebuie să fie prezenți zi și noapte lă cîmp, să facă totul pentru

Muncâ harnică la lucrările de întreținere în grădina de legume (C.A.P. Gherghița-Prahova)

ce întreaga recoltă
In zonele unde a plouat intens și 

combinele nu pot lucra, mii și mii 
de cooperatori, ajutați de angajatii 
din. comune și de elevi, recoltea
ză grîul .cu. seceri și coase. Du
minică, de exemplu, cu toate că 
timpul a fost, nefavorabil, au fost re
coltate 1315 hectare cu grîu. Cele 
mai mari suprafețe au fost strînse 
la Negreni, Mărgineni, Spineni, To- 
pana, Dranavăț, Vulturești, Oporelu 
etc. De asemenea, pentru impulsio
narea lucrărilor, în fiecare localitate 
a județului ș-a editat cîte o foaie 
volantă în care se specifică princi
palele acțiuni lă care trebuie să par
ticipe toți țăranii 
canizatori, tineri și 
șurile ce se impun 
narea, acțiunilor de

în cursul zilei de 
sificat și mai mult lucrările de recol
tare a griului și evacuare a apelor 
de pe culturi. Din datele pe care le

cooperatori, me- 
vîrstnici și mă- 
pentru impulsio- 
recoltare.
ieri s-au inten-

Oamenii muncii din județul Brăila 
fac totul pentru a reduce la mi
nimum posibil pagubele pricinuite 
de inundații. în primul rînd, se dă 
curs obiectivului prioritar indicat de 
secretarul general al partidului — 
recoltarea, transportul și depozitarea 
în siguranță a griului și a altor cul
turi. Duminică cei peste 25 000 de 
oameni aflați la cimp în Bărăganul 
brăilean au muncit cu îndîrjire pen
tru realizarea acestor sarcini. Cu tot 
efortul depus, alte 400 ha au că
zut pradă sinistrului, dar trebuie a- 
rătat că, datorită eforturilor extraor
dinare depuse în cursul acestor zile, 
din suprafața totală de peste 20 000 
ha prinse de ape, Ieri, luni, 7 iu
lie, acoperite de ape mai sînt doar 
10100 ha. într-o singură noapte, 
sîmbătă spre duminică, din valea. și 
luncile Călmătuiului revărsat au 
fost scoase în afara pericolului peste Florea CEAUSESCU

cu mare la cîmp
Zilele și nopțile de luptă cu ape

lai ale sătenilor din județul Iași au 
fost urmate de' zile și' nopți de mun
că încordată pentru ștergerea urmă
rilor provocate de excesul .de umi
ditate. ' în unitățile agricole coopera
tiste din lunca Prutului, care au 
avut și în acest an cel mai mult de 
suferit de pe urma precipitațiilor a- 
bundente și a revărsărilor de ape, 
oamenii nu au coborit nici acum de 
pe diguri. Peste tot se muncește, se 
veghează. In comuna Golăești, de 
exemplu, se lucrează în citeva 
puncte la întărirea centurii de pă- 
mînt pentru a putea face față și mal 
bine unor eventuale încercări de re
vărsare a apelor. Comandamentul ju
dețean pentru prevenirea și com
baterea inundațiilor a trimis în aju
torul mecanizatorilor, țăranilor co
operatori de aici cîteva echipe de 
studenți de la Universitatea Ieșeană 
și Institutul politehnic care și-au ma
nifestat dorința de a fi în aceste zi
le alături de cei ce plămădesc pîinea 
tării.

Precipitațiile abundente au pri
cinuit necazuri și legumicultorilor. 
Inginerul șef al Consiliului interco- 
operatist Osoi, tov. Vasile Carp, ne-a 
spus că prin măsurile luate poten
țialul tuturor grădinilor a fost re
făcut. Porțiunile calamitate au fost 
replantate cu varză, roșii, ardei și 
castraveți. De pe terenurile necala- 
mitate, din solarii se oulege cu gri
jă recolta ajunsă la maturitate, 
încă înainte de ultimul val de ploi, 
care a afectat destul de grav unele 
județe ale patriei noastre și care 
n-a ocolit nici Moldova, unitățile a- 
gricole ieșene reușiseră să încheie 
recoltatul orzului. în ferestrele din
tre ploi s-a trecut pe alocuri șl la 
secerișul griului. Locuitorii satelor 
ieșene s-au mutat, acum, cu mic, cu 
mare, în cîmp. Stăm de vorbă cu 
factori de răspundere al organelor 
județene de partid și de stat pre- 
zenți în unitățile agricole și aflăm 
că și la Golăești, și la Prlsăcani, ca 
și în alte localități din lunca Pru
tului se lucrează intens la seceriș, 
la prășit, ca și la celelalte lucrări. 
Grîul se recoltează- chiar și de pe su
prafețele inundate, pentru a nu se 
pierde nimic din recoltă. Ziua de 
duminică a fost folosită de către toți 
țăranii cooperatori și mecanizatori. 
Demn de remarcat este faptul 
numai în două zile, duminică 
luni, a fost recoltat griul de pe su
prafața de 3 000 de hectare.

Gheorghe GHINDA 
Camil GRIGORAȘ

că 
Și

Șl LUN

avem la dispoziție, ieri, .7 iulie, au 
fost recoltate ttianual și mecanic 
peste 2 000 hectare de grîu. în sudul 
județului — Corabia, Izbiceni, Viși
na; Ștefan cel Mare etc. — unde can
titățile de apă ău fost mai mici, s-a 
concentrat întreaga forță mecanică 
la recoltarea griului și însămînțarea 
culturilor succesive, folosindu-se cu 
maximă eficientă fiecare clipă bună 
de lucru. Și aici, cooperatorii, cu se
ceri și coase, participă în mare număr 
la lucru. Pînă. ieri au fost recoltate 
peste 21 000 hectare cu grîu din cele 
82 331 hectare rămase în cultură, rit
mul lucrării, datorită măsurilor luate 
de biroul comitetului județean de 
partid, fiind în continuă creștere. 
Pretutindeni în județul Olt se acțio
nează 
răgaz 
junge

sub deviza : „Nici o clipă de 
pînă ce întreaga recoltă nu a- 
în hambare".

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scinteii"

forțele□
oi. Duminică a fost recol-30 000 de 

tată mecanic și manual o suprafață 
de aproape 5 900 ha cu grid; remar- 
cîndu-se în mod deosebit cooperato
rii din însurăței, Bertești, Chișcani, 
Jirlău, Mărașu și alții.

Din. suprafața totală, de 83 200 ha 
cultivate cu grîu în județul Brăila 
a fost strînsă recolta de pe 70 686 ha 
(85 la sută), au fost luate măsuri 
speciale pentru ca îndată ce situația 
o va permite să se treacă masiv la 
reînsămînțarea culturilor succesive, 
în âce'st scop a și fost stabilit ne
cesarul de semințe și mașini.

Concomitent se iau măsuri speciale 
pentru prevenirea efectelor crește
rilor apelor Dunării, a cărei viitură 
maximă la Brăila este așteptată în 
jurul datei de 18 iulie a. c.

Mircea BUNEA
corespondentul „Scîntell"

Ion Grigore, locțiitorul secretarului comitetului de partid al comunei 
Drăgănești-Prahova, pleca la Oraș, deși cîmpul aștepta secerătorii

Cu combinele în așteptarea specialiștilor de la C.A.P. 
care erau de negăsit...

’-. Ciolpanl-llfov,

Deși afarâ soarele strălucește, în bufetul din Câlugâreni-llfov se
mal așteaptă încă vreme bună...

Deși afară soarele strălucește, în bufetul din Călugăreni-llfov 
mal așteaptă încă vreme bună...

Gh. CÎRSTEA 
corespondentul „Scinteii”

Iosif POP
Emil MARINACHE

Fă-
Vlă-

La fel au procedat și 
de la I.A.S. Ograda, 

pună la adăpost griul 
amplasate în lunca Ia- 
Ftecoltat pînă noapteaau

în două zile, tot grîul era 
Mișcări de combine am in
ia cooperativa agricolă din

Duminică, pe ogoarele iaiomițene 
a fost zi de vîrf. Pînă la prînz, cînd 
a început ploaia, în județ se recol
taseră 4160 ha de grîu. „Practic, 
populația satelor a fost împărțită în 
două : jumătate pe diguri, iar cea
laltă jumătate la seceriș, eliberat, a- 
rături, discuit, semănat" — ne-a spus 
ing. Ion Cristea, directorul general 
al direcției agricole județene. Se dă 
prioritate recoltării suprafețelor ex
puse inundațiilor situate de-a lun
gul Ialomitei și îndeosebi în zona de 
vărsare a rîuiui. Un exemplu con
cludent îl oferă cooperativa agrico
lă din comuna Vlădeni, Unde dumi
nică dimineața au lucrat 59 de 
combine aduse aici din stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii ~ 
căeni și Fetești și de la I.A.S. 
deni. Merită menționat că. 
seara, tot grîul a fost predat la 
de recepție, 
mecanizatorii 
care, sa. Să 
de pe 275 ha 
lomitei, 
tîrziu și, 
în siloz, 
tilnit și, 
cdrnuna Dor Mărunt. Ing. Petru Măr- 
culescu ne-a asigurat că, în trei zile, 
cu forțele venite în ajutor, întreaga 
suprafață va fi recoltată.

O dată cu creșterea cotelor Ialo
mitei. la comitetul județean- de partid 
sosesc vești despre fapte de mun
că exemplare. Astfel, au raportat că 
au încheiat recoltatul griului coope
rativele agricole din comunele Giur- 
geni, Hagieni, Gura Ialomitei și sa
tul Luciu, care au terenuri în zona 
de vărsare a rîuiui. Mari suprafețe 
cu grîu au fost recoltate duminică 
și de către cooperatorii din Săveni, 
Jegălia, Ciocănești, Lupșanu, Cocora, 
Grădiștea ș.a.

Dacă pe ansamblul 
fost mobilizate toate 
cerișul se desfășoară 
cooperative ritmul de 
să fie nesatisfăcător. La Albești, bu

județului au 
forțele și se- 
bine, în unele 
lucru continuă

năoară. cooperativă care a- fost Cri
ticată într-un raid precedent pentru 
insuficienta folosire a mașinilor, s-a 
făcut un dig de apărare de 5,5 km. 
Pînă aici s-a procedat foarte bine. 
Dar de ce trebuie să stea combi-

pe • rîurile Ar-Cotele apelor de 
geș, Dîmbovița, Ialomița, Ciorogîrla, 
Sabar au început să scadă și locui
torii satelor și-au reluat lucrul acolo 
unde apele s-au retras și îndeosebi 
pe locurile mai înalte. Membrii coope
ratori, specialiștii urmăresc cu a- 
tenție starea culturilor și acolo unde 
se poate lucra se organizează de în
dată munca. Cooperatorii din Popești' 
Leo-rdeni au început lucrul în cimp 
încă ■ din după-amiaza Zilei de sîm
bătă la recoltatul legumelor, la lu
crările de întreținere și la recoltatul 
griului. Pe ziua de 6, duminică, au 
lucrat în cîmp peste 500 de oameni 
și din alte domenii de activitate. Tot 
de pe ziua de 5, sîmbătă, au reluat 
lucrul la recoltatul griului și lucră
torii din I.A.S. Popești-Leordeni. To
tuși, din cele 12 combine Gloria, cîte 
erau în cîmp, 3 nu au lucrat nici du
minică, pe ziua de 6 iulie, din cauză 
că nu aveau mecanizatori. Peste 200 
de cooperatori lucrau duminică la 
cositul și strînsul lucerhei, pe ogoa
rele cooperativei agricole din Stubei- 
Orăști, iar la recoltatul griului erau 
4 combine Gloria și 4 combine C-3. 
Pînă acum au strîns grîul de pe circa 
200 ha din cele 830 ha existente. De 
la Mihăi Constantin, secretarul orga
nizației de partid, am aflat că nu au 
avut pagube din cauza ploilor. Făp
tui că ploile continuă aici face ne
cesar să fie antrenați la strînsul re
coltei to{i locuitorii satului și să nu

Continuăm raidul luni dimineața 
în altă zonă a județului Ilfov.

La cooperativa agricolă din Adu- 
nații Copăceni, aproape 300 de mem
bri cooperatori se află în lanuri 
pentru a strînge cu secera grîul de 
pe solele afectate de ape. Organi
zați în echipe de lucru, cu sarcini 
precise pe fiecare cooperator, ei și-au 
propus ca pînă la sfîrșitul zilei să 
recolteze circa 40 ha — așa după 
cum ne informa inginera Maria Bufă. 
Suprafața putea fi mult mai mare, 
însă, dacă...

„Dacă ar fi ieșit toți, maică — con
cluzionează cooperatoarea Ecaterina 
Sandu în vîrstă de 63 ani. De la noi, 
din Varlam, nu sîntem decît 10, și 
satul are peste 250 de brațe".

...Comuna Călugăreni. Ora 12,30. 
Pe străzi forfotă mare. La bufetul 
cu terasă, dever mare. O șaretă cu 
calul legat de stîlpul terasei ne în
deamnă să întrebăm de stăpîn. 
Aflăm că este paznicul de vlnătoare 
care la un pahar... de vorbă recru
ta oameni pentru pădure.

în cîmp se lucra doar la plantatul 
de varză, în timp ce la grîu, proba
bil, se aștepta să se zvînte terenul 
pentru a fi recoltat mecanizat. Numai 
așa se explică cum dintr-o comună

Ce făcea

...Pe șoseaua București-Ploleștl, la 
kilometrul 33, o bună parte din grîul 
cooperativei agricole „Viața nouă" 
din Ciolpani-Ilfov este sub apă. Prin 
apropiere nu se vede țipenie de om. 
Și este ora 12...

Un sfert de oră mai ttrzlu, pe uli
ța satului de reședință, discutăm cu 
tovarășul Marin Bădescu, secretarul 
consiliului popular comunal. „Cîți 
sînt în cimp ?“ „Păi să tot fie 150 !“.

Din aceștia am întîlnit și noi o 
echipă de 12 oameni care începuseră 
lucrul dis-de-dimineață. 
restul ? Cert este că, pe o tarla ală
turată, șase combine și trei prese de 
balotat paie zăceau nefolosite. Deoa
rece directorul S.M.A. Periș, tovară
șul Marin Călinescu,. nu găsise nici 
un specialist din unitate cu care să 
se consulte și să stabilească unde sînt 
condiții pentru desfășurarea mecani
zată a recoltatului, intenționa să 
mute toate aceste utilaje la o coope
rativă învecinată. Deci ore 
utilaje nefoldsite.

...La ora 13 ajungem la 
popular al comunei Balta 
județul Prahova. Gîndindu-ne că nu 
vom găsi pe nimeni La sediu, lnten- 

pierdute,
Consiliul 
Doamnei,

nele, presele, plugurile ? Urmărind 
fișa lucrărilor de duminică, am pu
tut constata că peste tot se mun
cește în flux, continuu. Au fost ba
lotate paiele și s-a eliberat jumătate 
din suprafața de grîu recoltată, pre
sele fiind cuplate peste tot cu tîrî- 
șuri. De asemenea, au fost arate 1 550 
ha și insămînțâte cu culturi succesive 
1 400 ha. Și încă un fapt pe măsura 
participării laț muncă (duminică au 
lucrat în cîmp peste 25 000 de oa
meni) t ing. Constantin Bostan, direc
torul I.V.C. Ialomița, ne comunică 
că au fost livrate bazelor de recep
ție 10 000 tone'de grîu.

Etician CIUBOTARU 
corespondentul „Scinteii"

/

combinele. Sîmbătă 
reluat lucrul la re- 

din
se aștepte doar 
dupâ-amiază au 
coîtâtul griului și cooperatorii 
Frumușeni, cu 4 combine Gloria și 3 
combine C-3. Concomitent cu r.ecolța- 
tul se balotau și adunau paiele pen
tru a se însămînța a doua cultură. 
Dumitru Georgescu, președintele co
operativei, era la locul de muncă, con- 
trolînd și îndrumînd întreaga acti
vitate din cimp. Din cauză -. că șo
seaua eră inundată de apă, grîul se 
depozită pe platforme și solicita o- 
p.erații in plus. Pină acum a fost 
strîns griul doar de pe 110 ha din 
cele. 915 ha existente. Și aici am re- . 
marcat faptul, că se apela doar ia 
combine și nu se acționa și cu secerî- 
le și coasele pentru a scurta perioada 
de recoltări/ și a se evita pierderile 
prin scuturare.

Din datele, centralizate la Comitetul, 
județean de partid Ilfov rezultă că 
în ziua de 6, duminică, s-a strîns 
griul de pe 6 517 ha, din care peste 
900 ha manual. Au participat la 
strînsul recoltei, precum și la eva
cuarea apei 110 000 de cetățeni. De
sigur, este o acțiune bună, dar faptul 
că majoritatea lucrărilor agricole au 
fost întîrziate din cauza ploilor a- 
buridente trebuie să antreneze 
pentru urgentarea lucrărilor agri
cole pe toți cetățenii apți de muncă 
din județ.

cu peste 5 000 brațe de muncă au 
ieșit la lucru... doar 160.

— Dacă avem secerători ? Sigur 
că avem. 50 sînt numai în sola de 
după deal. De la ora 10 au intrat 
și combinele.

Discuția cu președintele C.A.P. 
Crînguri — Nicolae Popa — a avut 
loc în fața bufetului sătesc, deoarece 
președintele fusese „trimis aici de 
inginerul șef să-i cumpere țigări"; 
Cind ne-am exprimat dorința să 
mergem în cîmp să vedem oamenii 
la lucru, președintele s-a răzgindit. Nu 
mal avea nici un secerător 1

Sînt secvențe de excepție. Ele sînt 
infirmate chiar de activitatea plină 
de responsabilitate care se desfă
șoară în majoritatea unităților din 
județ. în comuna Mihai Bravu, bună
oară, secerătorii au luat cu asalt 
cîmpul încă de duminică dimineața. 
„Am ieșit cu tot satul, șl cu copiii, și 
cu bătrînii să salvăm truda noastră 
și pîinea țării" — a spus între două 
seceri Olimpia Ispas, mamă a șase 
copii.

Asupra acestor vorbe simple, dar 
suflet, îi invităm să reflecteze și 
cei vizați.

ționam nici să nu oprim. Am făcut, 
totuși, un popas. Și — surpriză : in 
birouri, mai mulți activiști și func
ționari decit am întîlnit ulterior in 
lanuri. Erau acolo : Marin Papacos- 
tea, .de la Consiliul popular al jude
țului Prahova, Mugurel Beloiu, de la 
comitetul județean U.T.C., ton Mihai, 
secretarul comitetului comunal de 
partid și primarul comunei, Ioana 
Georgescu, contabil șef, Ion Stoian, 
agent fiscal. Fiecare avea cite o altă 
treabă. Cît de utile și urgente — vor 
stabili cei iii drept. în cimp însă am 
dat de oameni luorînd. Munceau cu 
hărnicie de lă 7 dimineața la sece
ratul manual al griului căzut, țărani 
cooperatori ca Măria Mihalache, Man- 
da Dumitru, Vasile Stanciu. în mij
locul lor 1-arri găsit — așa cum este 
firesc și necesar în aceste zile — pe 
tovarășul Gheorghe Militat'd, activist 
de partid din județul Prahova.

Ora 14. Gherghița — cooperativă 
greu încercată în aceste zile de furia 
apelor. îmbucurător este faptul că 
aici oamenii nu s-au lăsat copleșiți 
de încercările prin care au trecut, 
ci s-au pus fără întirziere pe lucru 
pentru recuperarea tuturor pierderi-.

de-

lor. în curtea cooperative! și 
Iii, orzul recoltat, care fusese 
de ape în magazie, era acum întins 
în straturi subțiri la soare' și lopătat 
în permanență în vederea uscării. în 
grădina de legume, zeci de coopera
tori săpau de zor la ardei gogoșari. 
în total ieșiseră la muncă peste 800 
de oameni, practic întreaga suflare 
care, la acea oră, era în sat. Tînărul 
(de numai 29 de ani !) și energicul 
primar al Comunei, Gheorghe Irimia, 
ne asigură — și atmosfera de lucru 
îi servea drept argument — că, în- 
cepînd chiar de mîine (N.R. azi I), lu
crurile vor reintra în normal.

...La numai cîțiva kilometri 
părtare, în comuna Drăgănești, cen
trul satului de reședință ne face im
presia unui bulevard pe care oamenii 
au ieșit la plimbare.

Găsim pe uliță numeroase persoa
ne cu atelaje. îi întrebăm dacă i-a 
chemat cineva să ajute cu atelajele. 
la transportul produselor de pe 
cîmp și la eliberarea terenurilor de 
paie. Iată răspunsul unuia dintre ei, 
Nicolae Argatu : „Nu. Nu m-a che
mat nimeni. Azi toată ziua am cărat 
doar o căruță Cu nisip la construcția 
școlii".

Aici, la construcția școlii, am găsit 
membri cooperatori care tencuiau 
agale zidurile noului edificiu școlar. 
Și toate acestea sub privirile tovară
șului Alexandru Necula, directorul

deosebit de energice 
întreprinse in zona Mureșu- 
baza programului de măsuri 
de biroul comitetului jude- 
partid, în intervalul 2—6 iu- 
acționîndu-se zi și noapte, 

in

în marele efort pe care populația 
județului Timiș — români, germani, 
maghiari, sirbi și de alte naționali
tăți — îl depune, la chemarea tova
rășului Nicolăe Ceaușescu, pentru ai 
evita pierderile provocate de inun
dații. acțiuni 
au fost 
lui. Pe 
stabilit 
tean de 
lie a.c„ 
s-a reușit, pînă duminică seara, 
ciuda. ploilor torențial^ care au că
zut între timp, să fie strînse inte
gral cerealele, legumele, furajele 
aparținînd unităților agricole de 
stat și cooperatiste din comunele 
Periam. Sînpetru și Cenad și să fie 
evacuate toate bunurile obștești și

zilei de duminică,
40 000 de oameni ai 

lopeți, seceri și

Din zorii ____ ,.
pe ogoarele argeșene au început 
să lucreze 
muncii, cu sape, 
coase. La această amplă acțiune bine 
organizată, alături de cooperatori și 
mecanizatori, au luat parte munci
tori, membri ai gărzilor patriotice, 
militari, angajați din instituții, elevi. 
Au fost recoltate, cu secerile, de pe 
tarlalele pline de apă, 820 de ha cu 
grîu și 480 ha cu orz. Pe cîmpul coo
perativei agricole din Cornățel și-au 
dat întilnire peste 200 cooperatori, 
mecanizatori și copiii lor de școală. 
Pînă la orele prînzului, ei au reușit 
să secere aproape întreaga recoltă 
de orz. Spicele secerate manual au 
fost treierate staționar cu combinele, 
iar boabele au fost transportate șl 
puse la adăpost. La secerat orzul 
și recoltat legume de 
lucrat duminică nu mai 
550 de cooperatori și 
din unitățile localității

vară au 
puțin de 

angajați 
Costești. 

în comuna Teiu, combinele au treie
rat staționar griul cosit și secerat

Din toate județele tării, afectate 
sau nu de revărsarea apelor, ne so
sesc vești referitoare la intensifi
carea lucrărilor agricole, la parti
ciparea locuitorilor satelor la ac
țiunile de evacuare a apelor de pe 
semănături. în cursul zilei de du
minică, precum și ieri, datorită bu
nel organizări a muncii, recolta de 
pe mii de hectare a fost pusă la 
adăpost.

Din județul TULCEA ne-a sosit 
vestea că recoltarea griului Se a- 
propie de sfirșit, în cooperativele 
agricole această lucrare executîn- 
du-se pe 84 la sută din suprafață. 
Din altă parte a tării, din județul 
SATU-MARE, se anunță că s-a 
încheiat recoltatul orzului, iar de 
marți se va trece la secerișul griu
lui. în județul NEAMȚ, în 
cursul zilei de duminică, peste 
50 000 de oameni au ieșit în cimp 
la recoltat. Țăranii cooperatori din 
Secuieni, Trifești, Moldoveni, Ho- 
ria, Săbăoani și alte unități mari 
cultivatoare de cereale păioase nu
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asociației intercooperatiste 
mună.

De altminteri, și alte 
munci de răspundere din comună 
vădeau o ciudată înțelegere a ceea 
ce înseamnă starea de necesitate, 
proclamată prin Decret prezidențial 
pe întreg teritoriul țării. Pe tovară
șul Ion Grigore,. locțiitorul secreta
rului comitetului de partid al comu
nei și directorului căminului cultu
ral, l-am întîlnit — la ora 14,30 — 
îmbrăcat elegant, ca de oraș, spre 
care de altminteri se și îndrepta. La 
întrebarea noastră : de ce nu se află 
în mijlocul sătenilor, s-a încurcat in 
tot felul de explicații, evitind „nodul 
gordian" : problema exemplului per
sonal.

în această comună — mai precis, 
în satul Belciug — sînt însă și oa
meni sîrguincioși, conștienți de răs
punderile lor în aceste zile : printre 
ei membrii echipei lui Ion V. Ion, 70 
de cooperatori care, zi și noapte, mi- 
nuiesc secera în grîul înnămolit spre 
a salva recoltă acestui an.

...La întoarcere, pe la ora 17, tre
cem din nou prin dreptul Ciolpani
lor. Consemnăm cu satisfacție că la 
ora aceea pe cîmp erau citeva căruțe 
care eliberau terenul de baloturile 
de paie și citeva zeci de cooperatori 
care secerau grîul băltit.

V. BÎRLĂDEANU
I. TEODOR

personale de pe locurile unde, In 
' zilele următoare, se vor revărsa 
apele. Concomitent cu recoltarea 
griului, și orzului au foșt strînși in
tegral cartofii de pe '79 de ha și le
gumele de pe 228 ha. Plantele de 
tutun de pe cele 10 ha au fost 
smulse cu rădăcini cu tot și puse la 
uscat. De asemenea. întreaga supra
față de porumb pentru boabe, care 
crescuse viguros, anuiițîhdo produc
ție bogată, precum și sfecla de za
hăr și soia au fost recoltate -și insi- 
lozate ca furaje.-Au fost cosite’- și 
transportate lucerna și finul din lun
că Și de pe partea inundabilă, a di
gului, pe o lungime de 42 km.-

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii"

rttanual sîmbătă șl duminică, de a- 
proape 700 de cooperatori.

în cursul nopții și dimineții de 
luni a plouat pe aprOâpd tot cuprin
sul județului Argeș.' Cu toate acestea, 
mii și mii de țărani CoopCratdri, în 
frunte cu comuniștii, cu activiști ai 
comitetului județean de partid, adă
postiți sub saci de polietilenă,. au 
săpat șanțuri pentru scurgerea âpek 
lor, pentru a da posibilitate, echipe
lor de secerători să intre in acțiune. 
Așa s-a procedat, de pildă, în coo
perativa agricolă de producție din 
Miroși, unde ieri s-au aflat la dese
cări. în frunte cu președintele Con
stantin Ghimpețeanu, în lanurile de 
grîu, sute de cooperatori, mecaniza
tori, școlari. După aceea, s-a efec
tuat seceratul manual. în alte părți, 
că Teiu. Birla, Costești, Izvoru, Bu- 
zoiești și Ionești, s-a lucrat ieri cu 
spor la săparea de șanțuri, seceratul 
griului, cositul furajelor și recoltarea 
legumelor timpurii.

■t

așteaptă numai sosirea din sud a 
combirielor trimise pentru a da a- 
jutor, ci au trecut la recoltat cu 
coasele și secerile. Celor 20 000 de 
oameni ai muncii care au lucrat 
duminică pe ogoarele județului 
VRANOEA li s-au alăturat și 5 000 
de pionieri și elevi care au strîns 
spicele de pe miriști. în pofida in
stabilității vremii, bilanțul zilei a 
fost bun. S-a recoltat mecanic grîul 
de pe 2 520 ha, iar cu secerile — de 
pe aproape 100 ha. Peste 1 500 trac
toare, 200 combine, sute de mij
loace de transport, mii de oameni 
au lucrat duminică pe ogoarele ju
dețului 
navelor 
cetățeni 
cU mic, 
zului, la strîngerea finului, la eli
minarea apelor de pe teren. Bilan
țul zilei de duminică : s-a strîns 
orzul de pe măi bine de 360 ha, 
finul a fost adunat de pe 1 300 ha 
și s-au însilozat 600 tone furaje.

MUREȘ. Pe văile 
și Nirajului mii 
ai comunelor au 

cu mare la recoltarea or-

Tir- 
de 

ieșit
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
în zone calamitate, in centre industriale și agricole

in raza comunei Brezoaia, se studiazâ variantele optime de regularizare a cursului Dîmboviței

(Urmare din pag. I)

Udului in discuția pe care o are apoi 
cu sătenii ce-1 înconjoară cu dragos
te. Așa vom face, tovarășe Ceausescu, 
asigură cooperatorii. A ieșit la lu
cru întreg satul. Griul e bun și nu-1 
vom pierde.

Lăudîndu-i pentru hărnicia lor, 
secretarul general al partidului urea
ză spor la treabă țăranilor din Con
tești, care, după ce îl conduc cu 
căldură. reintră în lan. continuînd 
secerișul.

Vizita de lucru continuă pe Valea 
Argeșului spre Pitești, pînă la Me- 
rișani. Și aici, apele, deși încă a- 
proape de cota de inundație, s-au 
retras în mare parte în albie, lăsînd 
culturile libere, ceea ce permite să 
se acționeze pentru recoltarea orzu
lui și griului, precum și a altor cul
turi. pentru diminuarea pagubelor 
provocate de revărsări.

De altfel, acest comandament al 
zilei a fost subliniat de secretarul 
general al partidului în discuția cu 
tovarășul Ion Ioniță, cu primul 
secretar al Comitetului jude
țean Argeș al, P.C.R., Ion Dincă, 
imediat după aterizarea elicopte
rului pe platforma Combinatului 

petrochimic din Pitești. După ce 
a ascultat informarea cu privire 
la situația din județ, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut primu
lui secretar să se ia măsuri hotărite 
pentru mobilizarea tuturor locuitori
lor satelor la lucrările de recoltare. 
Apreciind modul cum s-a lucrat pen
tru restabilirea circulației rutiere și 
feroviare, secretarul general felicită 
pe oamenii muncii argeșeni pentru 
devotamentul și abnegația de care au 
dat dovadă în bătălia cu apele.

Și aici, secretarul general al parti
dului se referă pe larg la problema 
regularizării cursurilor rîurilor, in 
vederea protejării orașului Pitești și 
a întregului județ de inundații, pre
cum și pentru asigurarea necesarului 
de apă al municipiului, cu atît mai 
mult cu cit industria chimică a ora
șului are nevoie de mari cantități 
de apă. în acest context se arată că 
se impune și cercetarea pînzei frea
tice care ar putea furniza apa nece
sară chimiei. Totodată, tovarășul 
Ceaușescu face recomandări in legă
tură cu punerea în funcțiune a bara
jelor de la Budeasa și Vilcele.

Vizitînd unele sectoare de muncă, 
între care instalațiile de piroliză I și 
II, secretarul gdneral al partidului 

apreciază eforturile depuse aici pen
tru readucerea la cote maxime a ac
tivității de producție, afectată în ul
timele zile de faptul că viiturile de 
pe Argeș au întrerupt aprovizionarea 
cu apa necesară proceselor tehnolo
gice. Tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă măsuri corespunzătoare, o- 
perative și de perspectivă, care să 
prevină in viitor repetarea unor ase
menea situații. Secretarul general al 
partidului se interesează, totodată, de 
stadiul punerii în funcțiune a noilor 
obiective, primind asigurări ferme 
că termenul realizării lor va fi res
pectat în pofida dificultăților provo
cate de neajunsurile aprovizionării 
cu apă în timpul probelor tehnologice. 
La fața locului este examinată și am
plasarea altor instalații. Este necesar, 
a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
să se sistematizeze în mod științific 
această platformă, pentru a avea o 
eficientă cit mai mare a fluxurilor și 
a folosi cit mai rațional spațiile. 
La piroliză II. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu examinează tabloul de co
mandă al instalației, unic în țară, 
realizat de F.E.A. București, expri-' 
mind cuvinte de apreciere la adresa 
specialiștilor bucureșteni.

Analizind apoi amplasarea unor 

viitoare capacități pe teritoriul jude
țului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere specialiștilor să întocmească un 
plan de construire a fabricii de pro
teine concentrate în cadrul combina
tului, care, avind la dispoziție ma
teria primă de aici, va produce la 
un preț de cost mult mai redus. Se
cretarul general al partidului a cerut, 
totodată, ca elaborarea proiectului să 
se facă împreună cu cel al instalației 
de parafină, cele două unități com- 
pletîndu-se în mod firesc, una folo
sind materia' primă produsă de cea
laltă. în timpul vizitei, sute de mun
citori ai combinatului au salutat 
cu căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu

De la Pitești, se continuă inspecția, 
de la bordul elicopterului, pe Valea 
Oltului, pină la vărsarea sa în Du
năre. în zona municipiului Rm. 
Vîlcea apele nu mai depășesc matca 
lor, ca urmare a constituirii în aceas
tă zonă a unor lacuri de acumulare 
care permit regularizarea rîului. Se 
vădește o dată mai mult că acolo 
unde au fosț transpuse în viată mă
surile adoptate de conducerea de 
partid și de stat în 1971, pentru re
gularizarea cursurilor de ape, efec
tele actualei calamități sînt mult li
mitate. Nu același lucru se constată 
în alte părți. începînd de la Drăgă- 
șani și Slatina, cotele de inundație 
sint depășite în multe locuri.

La Rm. Vîlcea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere să se facă o escală 
pentru a analiza la fața locului si
tuația provocată de ploile torențiale 
din aceste zile. Elicopterul aterizea
ză la combinatul chimic din locali
tate, modernă unitate economică a 
județului, unde secretarul general al 
partidului este salutat de tovarășul 
loan Ursu. precum și de primul se
cretar al Comitetului județean Vîlcea 
al P.C.R., Vasile Mușat, de Cornel 
Todireanu, directorul general al 
combinatului, de sute de muncitori 
care i-au făcut o caldă primire. Se 
arată că în această zonă s-a muncit 
zi și noapte pentru preîntîmpinarea 
inundațiilor, înăltîndu-se digurile; 
consolidîndu-se malurile, centru pro
tejarea vieților și bunurilor, pentru 
asigurarea continuității activității in
dustriale. într-un spirit de adevărată 
solidaritate umană, de aici au fost 
trimise echipe speciale la Tîrnăveni și 
Cooșa Mică, unde unitățile din sub- 
ordinea centralei au fost greu lovite 
de furia apelor rîului Tirnava.

în dialogul cu reprezentanții or
ganelor locale de partid și de stat 
se abordează probleme de mare im
portanță pentru configurația econo
mică a platformei industriale și. în 
general, a județului. Astfel, analizîn- 
du-se investițiile viitorului cincinal, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă sistematizarea platformei pen
tru ca instalațiile prevăzute aici să 
fie cuprinse in actualul perimetru al 
combinatului. în așa fel incit să se 
evite risipa de spațiu. De asemenea, 

noile capacități vor trebui să fie in
tegrate tehnologiilor existente.

In încheierea acestei scurte vizite 
de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
adresează-colectivului felicitări pen
tru succesele obținute, pentru modul 
cum au lucrat în aceste zile deosebit 
de grele.

Următoarea escală are Ioc la între
prinderea de aluminiu din Slatina, 
unde tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este informat de primul secretar al 
Comitetului județean Olt al P.C.R., 
Constantin Sandu, că apele rîului sînt 
în scădere, viitura aflîndu-se în pre
zent aproape de pătrunderea Oltului 
în Dunăre.

Să folosiți acest răgaz, a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru a ieși cu toate forțele Ia re
coltatul griului, care, în ciuda ploilor 
și apelor, poate fi secerat cu bune re
zultate. Secretarul general cere apoi 
detalii privind inundațiile care au 
avut loc pe teritoriul județului, apre
ciind faptul că și aici s-a muncit cu 
toate forțele pentru a se reduce 
pagubele provocate de ape.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vizitează întreprinderea 
de aluminiu. Colectivul întreprinde
rii, care a primit sarcina din partea 
secretarului general al partidului, cu 
prilejul precedentei sale vizite, de a 
dubla producția de aluminiu, rapor
tează acum cu mîndrie că a îndepli
nit acest obiectiv, angajîndu-se ca, 
pină la finele anului, să realizeze noi 
progrese în îmbunătățirea calității 
sortimentelor.

Vizitîndu-se unele sectoare de fa
bricație, discuția cu cadrele uzinei se 
axează pe folosirea mai judicioasă a 
spațiilor de producție. Secretarul 
general al partidului atrage atenția 
că mai sînt încă spații pe care 
pot fi montate utilaje și insta
lații ce vor permite importante 
sporuri de producție. în noua hală 
a laminorului la cald, aflată în con
strucție, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă accelerarea punerii aces
teia în funcțiune. în același cadru 
de preocupări, discutînd despre sta
diul lucrărilor la întreprinderea de 
piese de schimb a centralei alumi
niului ce se va construi pe aceeași 
platformă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se acționeze 
pentru punerea ei în funcțiune pină 
la finele acestui an, incit să se poată 
satisface mai grabnic necesarul de 
piese al întregii industrii de profil.

înainte de a părăsi platforma alu
miniului de la Slatina, tovarășul 
Ceaușescu a atras încă o dată atenția 
primului secretar al comitetului ju
dețean de partid asupra. necesității 
intensificării ritmului secerișului. 
Trebuie grăbită recoltarea păioase- 
lor, a legumelor — subliniază secre
tarul general al partidului — chiar și 
pe locurile unde apa nu este complet 
retrasă. Fiecare zi de întîrziere poate 
spori pagubele.

Sarcina majoră a bătăliei pentru 
recoltă, pentru evitarea oricăror pier
deri a fost subliniată și la Alexan

dria, în discuția cu primul secretar 
al Comitetului județean Teleorman 
al P.C.R., Cornel Onescu, arătindu-se 
că aceasta este o îndatorire de prim 
ordin a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii. Se seceră prea pu
țin — relevă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Avem recoltă bună ; tre
buie strînsă cu secera, să nu aștep
tăm pînă cînd condițiile vor permite 
lucrările mecanizate. Cu toate ploile, 
avem posibilitatea să obținem pro
ducții record. Văd că se anunță o 
recoltă bună de porumb. Trebuie, de 
asemenea, să însămințăm mai mult, 
să mărim suprafața culturilor duble 
și a celei destinate legumelor.

La Alexandria, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, după vizitarea întreprin
derii de rulmenți, trasează sarcina ca 
pe actuala suprafață construită să se 
asigure, prin organizarea mai bună 
a fluxului tehnologic și folosirea cu 
chibzuință a fiecărui metru pătrat 

Examinind, la fața locului, probleme ale sistematizării platformei Combl' 
natului petrochimic din Pitești

pentru amplasarea de noi linii, o 
producție de 60 000 000 rulmenți pe an.

★
Pretutindeni în tară — în județele 

afectate de inundații, ca și in zonele 
care n-au fost amenințate de ape, 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, sînt la datorie, muncesc 
cu înaltă responsabilitate patriotică. 
Momentele grele prin care trecem 
sînt înfruntate cu bărbăție, cu hotă- 
rirea de a face totul pentru progre
sul continuu al tării.

îndemnul și exemplul secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae CeaușeȘcu, aflat in toate a- 
ceste zile în mijlocul poporului, con- 
ducind direct activitatea de prevenire 
și combatere a efectelor inundațiilor, 
au găsit un larg ecou in conștiința 
tuturor cetățenilor, care, intr-o pu
ternică unitate, traduc in fapt cuvin- 
tul mobilizator al partidului.

(Agerpres)

Prezent duminică, din zori și pină-n noapte, la de-a /wfW Argeșului
ș/ pe Ialomița, secret 
măsurile necesare, a

I

Duminică a fost In întreaga țară o 
zi de lucru și, în același timp, de 
eforturi și de luptă încordată pe 
frontul inundațiilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, împreună 
cu alți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, au examinat, în 
cursul dimineții -de duminică, în Ca
pitală și în împrejurimi, situația din 
zonele afectate de inundații.

în zona canalului de scurgere Ar- 
geș-Ciorogirla, la Dragomirești Vale, 
unde în noaptea de vineri spre sîm- 
bătă și în cursul zilei de sîmbătă se
cretarul general a stabilit acțiuni la 
fata locului pentru a stăvili furia a- 
pelor, general-colonel Ion Coman, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor, a raportat comandantului su
prem că, datorită unei munci neîn
trerupte a militarilor, s-a reușit să 
se înlăture orice pericol.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu1 a a- 
dresat felicitări și mulțumiri ostași
lor și a cerut apoi specialiștilor pre- 
zenți să întocmească un proiect ju
dicios de refacere a acestui canal, 
care să fie prevăzut cu mijloace mo
derne de deschidere, iar acumularea 
temporară a apelor să se facă in 
zone cu terenuri neagricole.

Secretarul general al partidului a 
cerut, totodată, ministrului agricul
turii, industriei alimentare și apelor, 
Angelo Miculescu, să ia de urgență 
măsuri de strîngere a culturilor, fie 
cu mijloace mecanizate, fie cu aju
torul secerilor și coaselor, precum și 
să fie reînsămînțate cu alte culturi 
terenurile compromise de urgia a- 
pelor.

La Roșu, un alt punct care a con
centrat mari eforturi în cursul zile
lor de vineri și sîmbătă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a primit raportul 
ministrului de interne, Teodor Co
man, indicînd, în continuare, acțiuni 
energice atît pentru scurgerea apei 
de pe terenurile agricole, cit și pen
tru stringerea recoltei.

In zona Ciurel, care a fost parțial 

inundată în cursul zilei de simbâtă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cere să 
fie întreprinse de urgentă măsuri 
pentru Evacuarea cit mai rapidă a 
apei, cu ajutorul pompelor,- al altor 
mijloace, prin săparea unor șanțuri, 
pentru ca cetățenii să poată reveni 
de urgență în casele lor.

Se străbate pe jos o parte din car
tierul Ciurel. Secretarul general 
al partidului, tovarășul ' Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, cu tovarășii Gheor- 
ghe Cioară și Emil Drăgănescu, cu 
edili ai Capitalei și specialiști, cer
cetează stadiul în care se 
după trecerea viiturii,, 
stăvilarul, unele poduri 
malurile Dîmboviței.
Ceaușescu a cerut să fie imediat re
parate și consolidate malurile în 
locurile în care ele au fost surpate, 
iar conductele care traversează Dîm

află acum, 
canalul și 
din zonă, 
Tovarășul

bovița să fie înălțate corespunzător. 
Totodată, a cerut consolidarea stăvi- 
larului Ciurel, extinderea parapeți- 
lor de pe maluri și realizarea unei 
noi pasarele de trecere pentru pie
toni, iar podul vechi din apropiere, 
care nu-și dovedește utilitatea, să 
fie desființat. Secretarul general al 
partidului a menționat necesitatea 
construirii unui pod modern, ampla
sat în fața întreprinderii Semănă
toarea.

Secretarul general al partidului a 
subliniat necesitatea lărgirii și adîn- 
cirii albiei Dimboviței. transformă
rii ei într-un rîu curat, deschis, care 
să constituie o zonă de agrement a 
bucureștenilor. în acest scop, a indi
cat primarului general al Capitalei, 
tovarășul Gheorghe Cioară, celorlalți 
edili ai Bucureștiului prezenți să 
realizeze un sistem modern, eficient, 
de canalizare'a orașului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat ca in vii
tor traversările peste rîuri — poduri, 
conducte, alte construcții — să fie 
realizate numai după ce s-a obținut 
aprobarea organelor de specialitate 
din domeniul apelor.

Referitor la sistematizarea zonei 
Ciurel pentru a preintimpina în vii

tor inundarea unor cartiere ale ora
șului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat ca in această parte a orașu
lui să fie amenajate în aval și amon
te de pod o salbă de lacuri și ba
raje, care, la nevoie, să preia sur
plusul de ape. în acest fel se va rea
liza, totodată, aici, aproape de cen
trul Capitalei, o zonă de agrement 
pentru oamenii muncii.

— Este necesar să punem în va
loare pitorescul împrejurimilor, să 
amenajăm aici un parc, iar pe cor

© Capitala va fi dotată cu un nou și eficient sistem hidrotehnic ® încă din acest an 
va începe reconstrucția zonei Ciurel - modern cartier de locuințe și zonă de agre
ment a Bucureștiului ® Lacuri de protecție Ia Slobozia ® Pretutindeni — un stărui

tor îndemn :
TOATĂ LUMEA, CU MIC, CU MARE, LA STRINGEREA RECOLTEI I

nișă să fie construite blocuri de lo
cuințe cu vederea spre lac, astfel ca 
în viitor Ciurelul să devină unul din 
cele mai frumoase locuri ale orașu
lui.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut ca proiectul de ansamblu pri
vind sistematizarea cartierului să-i 
fie prezentat spre aprobare, iar lu
crările. să fie începute incă din a- 
cest an.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat mulțumiri ostașilor garnizoa
nei București, cetățenilor Capitalei, 
membrilor gărzilor patriotice pentru 
munca neobosită, curajul și abnega
ția de care au dat dovadă în mo
mentele grele care au confruntat o- 
rașul, pentru reușita activității lor 
în lupta cu apele.

Elicopterul prezidențial a survolat 
apoi firul rîului. Argeș, din zona lo
calității Cornetu — 'din apropierea 
Bucureștiului și pină la Oltenița.

La Cornetu, secretarul general al 

partidului i-a găsit pe săteni la 
muncă, fie pe ogoare, fie Ia reface
rea podului avariat de o viitură a 
rîului Argeș. Secretarul general al 
partidului subliniază și aici că tre
buie trase învățămintele necesare 
atit în ce privește lichidarea catego
rică a stării de lucruri ce a permis 
construirea de locuințe pe terenuri 
joase, inundabile, cit și asupra ne
cesității unei bune sistematizări și 
concentrări a localităților pe terase, 
la adăpost de eventuala creștere a 

apelor. în aceeași ordine de idei, a- 
trage atenția ca noul pod să- fie si
tuat la o înălțime cit mai mare, cu 
pante de acces de pe drumul natio
nal, ca în călea apei să se creeze un 
lac de acumulare, care, in afară de 
functionalitățile economice, să ofere 
și posibilitatea de temporizare și re
ducere a presiunii apelor in condi
țiile de excepție ale creșterii debi
tului lor.

Și aici, la Cornetu, tovarășul, 
Nicolae Ceaușescu și toVarășa Elena 
Ceaușescu sînt înconjurați cu multă 
căldură de un mare număr de să
teni. Secretarul general se interesea
ză de viața oamenilor, de necazurile pe 
care le-au avut de pe urma inunda
țiilor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
cere ca noile locuințe, atit cele care 
vor fi construite pentru cetățenii ce 
și-au pierdut casele in urm'a inundă
rii, cit și cele care vor fi înălțate în 
cadrul schiței de sistematizare, să 
fie construite cu etaj, cu tot confor

tul, așa cum s-a prevăzut în planu
rile de dezvoltare a acestei zone pre
orășenești.

în cadrul dialogului cu țăranii coo
peratori, secretarul general al'parti
dului se interesează îndeaproape de 
stadiul lucrărilor agricole, subliniind 
că nu poate fi problemă mai urgentă 
în aceste zile decît aceea a soartei 
recoltei. Trebuie să iasă toată lumea 
afară pe cîmp, cu mic, cu mare, să 
strîngă întreaga recoltă. Să nu aș
teptăm pînă cînd condițiile vor per

mite să intre pe ogoare combinele și 
celelalte mașini.

De la Cornetu, a continuat survo
larea rîului Argeș, spre Oltenița. 
Se observă că acolo unde s-a trecut 
la muncă serioasă, de zi și noapte, 
unde măsurile stabilite au fost trans
puse în fapte, s-au realizat un mare 
număr de canale de drenaj și de 
scurgere a apei, eliberindu-se astfel 
întinse suprafețe de pe care se re
coltează. s-a trecut, unde a fost că
zui. la reînsămînțarea cu alte culturi, 
drumurile principale și căile de ac
ces au fost defta.jate. în unele lacuri 
insă, cum ar fi in zona localităților 
Hotarele și Izvoarele. în raza comu
nei Curcani, apele continuă să cu
prindă suprafețe apreciabile de teren 
agricol.

Elicopterul s-a îndreptat apoi spre 
Slobozia, unde în aceste zile impor
tante forțe . umane și tehnice sînt 
mobilizate pentru a preveni efectele 
viiturii ce se așteaptă pe rîul Ia
lomița.

în drumul său. elicopterul ateri
zează in apropierea unor tarlale de 
griu care aparțin cooperatorilor din 
comuna Dragoș Vodă. Secretarul ge
neral al- partidului străbate miriștea, 
oprindu-se în dreptul locului unde 
combinele recoltează ultimele tarlale 
de griu în această zonă. Secretarul 
general al partidului își exprimă în 
același timp nemulțumirea pentru 
făptui că pe ogoarele satelor înve
cinate, cum ar fi cele aparținînd lo
calității Albești, oamenii nu au ieșit 
pe cîmp. în același timp sînt adre
sate critici și cooperatorilor din co
muna Dragoș Vodă, care au neglijat 
prășitul porumbului și altor culturi.

La Slobozia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu manifestă aceeași preocu
pare și grijă pentru soarta recoltei, 
apreciind măsurile luate de a se 
stringe în cel mai scurt timp griul 
și alte culturi de pe suprafețele a- 
menințate de viitura apelor Ialomi- 
ței. Se atrage totodată atenția că nu 
în toate locurile feste pusă la adă
post recolta, că nu se acționează cu 
cea mai fermă hotărîre pentru ca 
întreaga populație să iasă pe ogoare.

în discuția pe care o are cu tova
rășul Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al-C.C. al P.C.R., care, ca și cei
lalți membri ai Comitetului Politic 
Executiv, se află în județul unde a 
fost trimis pentru a sprijini desfă
șurarea întregii activități în aceste 
zile, precum și cu tovarășul Vasile 
Marin, prim-secretar al Comitetului 
județean Ialomița al P.C.R., secreta
rul general al partidului atrage a- 
tenția și aici că trebuie desprinse 
concluzii pentru viitor, astfel incit 
asemenea situații să nu se mai re
pete. în acest, context, se relevă ne
cesitatea creării unor lacuri care să 
absoarbă surplusul de apă înainte de 
punctul de intrare a rîului în oraș, să 
fie realizată o cornișă de protecție 
de-a lungul malului și al cărei plan- 
șeu superior să reprezinte, in același 
timp, principala cale de comunicație 
in această zonă.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu se încheie in orașul Urzi- 
ceni. Primul secretar al Comitetului 
județean Ilfov, tovarășul Constantin 
Drăgan, precum și primarul orașu
lui țin să sublinieze că datorită spri
jinului primit din partea secretaru
lui general al partidului s-a putut 
acționa mai eficient, s-a asigurat o 
aprovizionare corespunzătoare cu a- 
limentele de primă necesitate, au 
putut fi adăpostiți oamenii ale căror 
case au avut de suferit de pe urma 
inundațiilor. în prezent, cu excepția 
unei întreprinderi, toate celelalte 
unități lucrează, atenția fiind acor
dată recuperării restantelor din ac
tivitatea productivă.

Apreciind că se acționează In di
recția diminuării efectelor inundații
lor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază, în același timp, că nu au 
fost luate de către comitetul jude
țean toate măsurile ce se impun. 
Astăzi — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — nu prea am 
văzut oameni pe ogoare. în baza 
stării de necesitate, comitetul jude
țean trebuia să mobilizeze întreaga 
populație pentru a asigura salvarea 
întregii recolte. în frunte cu prima
rii, cu activiștii de partid, toți să
tenii — bărbați, femei și copii — să 
iasă pe cimp, să secere, să strîngă 
griul cu mina, să nu aștepte combi
nele care nu pot intra încă pe anu
mite terenuri, să fie culeși cartofii 
și alte culturi, iar acolo unde este 
necesar_ să se treacă de urgentă la 
reinsămînțarea terenurilor. în mod 
organizat, comitetul județean de 
partid trebuie să asigure ca toți oa
menii să lucreze de dimineața pină 
seara și, dacă este necesar, chiar și 
noaptea.

Cu convingerea că în scurtă vre
me activitatea acestei localități, da
torită măsurilor luate, va reveni la 
normal, ^tovarășul Nicolae Geaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu și-au 
luat un cald rămas bun de la locui
torii orașului Urziceni.

(Agerprei)
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Ce ai fătat, ce fad pentru învingerea calamităților, 
pentru apărarea avuției poporului ?

Sînt încă orașe și sate, și holde 
întinse spre care se îndreaptă urgia 
apelor. Sînt zeci de localități și mul
te mii de hectare unde încă stăpî- 
nește apa. Pentru a le elibera, mii 
și mii de oameni nu cunosc odihna. 
Sînt, de asemenea, zeci, poate sute 
de localități șî întreprinderi indus
triale, locuințe și instituții din care 
apele s-au retras Iăsînd în urmă mî- 
Iul gros, rugina, stricăciunile. Spre

ele se îndreaptă mina grijulie și pri
cepută a omului pentru a le readuce 
la viată, la activitatea normală. Ni
mic mai firesc în aceste zile decit 
intervenția rapidă, spiritul de sacri
ficiu. Din toate zonele atinse de ca
lamități ori aflate sub amenințarea 
inundațiilor primim vești de bărbă
ție și bună rînduială, de bravură și 
spirit de sacrificiu.

a venit... așa a trecut. Apărătorii ei 
și-au șters cu emoție și satisfacție 
frunțile asudate. Comuna lor, prote
jată de baraje supraînălțate pe o lun
gime de circa 10 km, a rezistat !

La ora cind transmit — încheie co
respondentul nostru — la Ilia, apără
torii comunei se află în continuare 
pe diguri. Veghează.

LA UPOVÂ Șl LA ARAD

REZISTENTĂ H0TĂR1TĂ VIITURII
Un răspuns pilduitor din Mediaș

stăruinței și bărbăției

Tînărul
cu cablul

balastiera Pătroaia-Dim- 
unde se aflau, impresu- 
ape. trei muncitori și un 
se îndreaptă o amfibie.

— După repunerea în funcțiune 
(vineri) a întreprinderii de geamuri, 
întreprinderii de sticlărie „Vitrome- 
tan“ — ne scrie coresponden
tul nostru din județul Sibiu — 
în ultimele două zile au început 
să lucreze la întreaga capacitate în
treprinderea de pielărie și încăl
țăminte .,8 Mai", întreprinderea de 
transporturi gaz metan și partial în
treprinderea de industrie locală 
„ELCA". Se depun în continuare 
eforturi mari pentru repunerea în 
funcțiune Oa data stabilită prin gra
fice speciale) a Întreprinderilor „Au- 
tomecanica", „Tîrnava", „Emailul 
roșu", Salconserv, fabrica de mo
bilă. Paralel cu aceasta, la Mediaș 
se desfășoară ample acțiuni pentru 
refacerea orașului. în zonele afec
tate — Aurel Vlaicu, Panait Cerna, 
Aviației. Fabrica de mobilă și altele 
— se curăță noroaiele, se string în 
grămezi gunoaiele, se desfundă ca
nale. Autocamioane, autovidanjere,

încărcate cu mii, circulă în josul șî 
în susul orașului, ca nesfîrșite coloa
ne ale salubrizării. Faptul că la in
tervenția promptă a unot echipe 
speciale, ajutate de militari. întregul 
oraș are acum din nou apă, gaz me
tan si curent electric facilitează ce
tățenilor continuarea cu și mai mul
tă hotărire a măsurilor de aducere 
din nou la lumină a gospodăriilor 
lor. Pentru a le veni în ajutor, uni
tățile economice din Sibiu și Mediaș 
au confecționat și le-au pus la dis
poziție unelte speciale pentru înlă
turarea noroaielor. Pentru grăbirea 
acțiunilor edilitar-gospodărești, ora
șul a fost împărțit în nouă sectoare 
de Întrajutorare ; in acest fel, toți 
cetățenii de pe străzile învecinate 
care n-au avut de suferit de pe urma 
inundațiilor dau sprijin, alături de 
deputății lor și de echipe ale tinere
tului. organizate pe școli, familiilor 
de pe străzile inundate.

Au învins, dar munca și veghea continuă
Locuitorii județului HUNEDOARA 

—ne transmite corespondentul1 nos
tru — sînt angajați in bătălia împo
triva apelor — multi dintre ei îm- 
părțindu-și cu dărnicie timpul de lu
cru între producție și șantierele re
facerii. Semnificativă în această bă
tălie este izbînda pe care au obtinu- 
t-o oamenii de aici prin salvarea 
Iliei. Prima măsură a fost evacuarea

comunei aproape în întregime. După 
aceasta, oamenii, cu mic cu mare, 
s-au reîntors în hotarele comunei lor 
și. sprijiniți de militari, de membri 
ai gărzilor patriotice, de elevii șco
lii de șoferi din localitate, de săte
nii din localitățile învecinate și 
de alti oameni ai muncii, au 
dus, zi și noapte, o luptă ne
întreruptă pentru preîntîmpinarea

calamității. Peste 82 de ore s-a mun
cit continuu, la supraînălțarea digu
rilor protectoare și construcția unora 
noi, s-au vehiculat peste 100 000 mc 
de pămint și nisip, un volum uriaș 
de brazde și de argilă. Astfel, în 
noaptea de simbătă spre duminică 
(5—6 iulie) cînd viitura distrugătoa
re a ajuns în dreptul comunei, cum

Statistici ale
COVASNA ne transmite vești 

la fel de tonice. Peste 27 000 de ce
tățeni din județ participă la ac
țiunile organizate pentru limita
rea și diminuarea efectelor inun
dațiilor. în ultimele 24 de ore, mai 
mult de 2 000 ha au fost scoase de 
sub ape. în tot cursul zilei de dumi
nică. pînă seara tîrziu, iar în 
unele locuri și noaptea, la lu
mina farurilor, locuitorii satelor, a- 
jutați de muncitori, au recoltat le
gumele și furajele de pe cîmp.

în prezent se fac lucrări de între
ținere a culturilor prășitoa.re și se 
lucrează în continuare pentru eva
cuarea apelor ce au mai rămas pe 
terenurile inundate.

De cite ori
De la VÎLCEA primim urmă

toarea veste : Abia acum, în retra
gere, Oltul a început să sape pe sub 
diguri și să le prăvălească. Alaltă
ieri, dimineață, au apărut două 
puncte nevralgice. Primul : linia de 
înaltă tensiune care traversează 
Oltul în punctul Tătărani. Ajunsă la 
cota postamentului, apa a. reușit să 
smulgă două picioare ale stîlpului de 
oțel, periclitînd o importantă arteră 
electrică de alimentare a întregii 
Oltenii. Sesizat de petroliștii din Bă- 
beni, comitetul 'comunal de partid a 
trecut imediat la intervenție, mobili- 
zînd sute de cetățeni. în ajutorul lor 
a venit și un elicopter, care a trans
portat la fața locului un compresor 
și un aparat de sudură și astfel, după 
o muncă dîrză. avaria a fost evitată.

De asemenea, au fost refăcute 110 
poduri și 15 km drumuri, redîndu-se 
în circulație ' căile de acces în tot 
județul.

A fost mai întîi lupta pentru pre
întîmpinarea inundațiilor. Apoi, pen
tru stăvilirea apelor care au năvălit 
cu o forță năpraznică. De multe ori 
apa n-a putut fi oprită. Bătălia însă 
a continuat cu îndîrjire pentru sal
varea bunurilor, pentru diminuarea 
pagubelor. Și fără pic de răgaz, iz
gonind apele, oamenii au deschis 
frontul greu al refacerii. Iată însă 
că, tocmai cînd activitatea normală 
a fost reluată...

’ I

va fi nevoie
Cel de-al doilea punct nevralgic 

s-a ivit la hidrocentrala de la Go
vora. Scăpat prin stavilele ridicate, 
Oltul a început să muște din malu
rile care apărau canalul de fugă. Ore 
în șir, bărcile au transportat sute de 
saci plini cu balast, blocuri de beton, 
care, încorporate în plase de sîrmă, 
au stăvilit • furia Oltului.

Peste veghea, peste munca de ieri, 
din nou veghe, din nou muncă. Te
nace, neîntreruptă. Muncă de refa
cere, muncă ce nu poate înceta — 
așa cum n-a încetat nici o clipă de-a 
lungul și de-a latul țării în localită
țile afectate de calamități — pînă ce 
totul nu va fi refăcut, reconstruit, 
pînă ce totul nu va reintra în nor
mal. O vom lua de la capăt, de cite 
ori va fi nevoie.

In orașul Lipova apele au năvălit cu 
furie, atingînd înălțimea de pînă Ia 2 
metri. O statistică de ultimă oră ara
tă că au fost inundate 430 case, 28 
unități economice, școli și instituții. 
Circa 35 la sută din suprafața orașu
lui este afectată de apă. Se acționea
ză cu hotărire și calm. Prin măsurile 
întreprinse din vreme de către co
mandamentul orășenesc, zonele în 
care se știa că va intra apa au fost în 
întregime evacuate, oamenii, anima
lele. precum și însemnate cantități 
de bunuri fiind scoase prin acțiunea 
hotărîtă a cetățenilor, militarilor și 
gărzilor patriotice. Se va trece ime
diat la repunerea în funcțiune a sec
țiilor „Electrometal" și „Libertatea", 
a sectorului I.F.E.T. și a celorlalte 
unități. Echipele sanitare acționează 
din plin la vaccinarea populației.

ÎN MUNICIPIUL ARAD peste 
50 000 de cetățeni și militari, care de 
cîteva zile, fără întrerupere, au fost 
la datorie, acționează organizat la 
repararea, supraînălțarea. consolida
rea și confecționarea de diguri. în 
special ne malul sting al rîului Mu
reș. Reținem și aici o succintă sta
tistică : 14 km de diguri au fost con
solidate în zona Subcetațe, s-au tur
nat centuri din beton rapid pe a- 
proape 500 de metri, peste 100 000 
de saci cu nisip și pămînt au fost

așezați pe diguri, alti 42 000 saci 
aflindu-se pentru orice eventualitate 
la dispoziția comandamentului muni
cipal și a celor 13 sectoare de apă
rare de pe diguri, peste 350 de mij
loace auto încărcate cu pămînt. pia
tră și alte materiale sînt în așteptare 
pe bd. Republicii, gata de a inter
veni la nevoie. Primarul municipiu
lui, tovarășul Marțian Fuciu, ne spu
nea : „Putem afirma cu certitudine 
că stăpînim situația și peste cîteva 
ore lucrările de apărare se vor în
cheia. S-au constituit, de asemenea, 
echipe de intervenție și de scafandri 
pentru degajarea punctelor critice 
și a celor trei poduri de peste Mu
reș.

Cele cîteva detalii relatate de pri
mar se cer însă completate cu încă 
un fapt : deviza arădenilor — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — este la ora aceasta 
una și aceeași : Aradul trebuie sal
vat de furia apelor. Acestui dezide
rat i-au închinat și îi închină toate 
eforturile locuitorii orașului, aflati, 
în timpul dintre schimburi, pe di
guri. militarii din subunitățile co
mandate de col. Vasile Man, maiorii 
loan Laiu, Gheorghe Halga/ Alexan
dru Sabău, Emil Golea și alții.

Constantin S1M1ON 
corespondentul „Scînteii"

Spre 
bovița, 
rați de 
inginer, ......... .
Dar apele vijelioase înaltă în 
fala mașinii un zid amenințător 
de 7 metri, care o răsucesc și 
o trimit spre riul Argeș, ie
șit și el din matcă. Cit vezi Cu 
ochii, pe 100 de hectare, numai 
apă. însuși echipajul amfibiei 
se afla acum in pericol, întrucît 
motorul acesteia fusese avariat. 
Deodată, spre uimirea tuturor, 
un tinăr se aruncă in viitoare, 
înoată vreo 30—40 de metri, se 
urcă pe malul opus, la sediul 
C.A.P. din Pătroaia-Dimbovita, 
apoi se aruncă din nou în va
luri. xDe data aceasta, ținînd in 
dinți un cablu. Se duce spre 
amfibie, agată cablul de ea și 
pornește spre mal. Aici, alti doi 
tineri prind cablul de tractoarele 
lor și trag mașina din mijlocul 
puhoaielor. Tinărul cu cablul se 
numește Ion Neagu și e șofer la 
I.T.A. Găeștî. Ajuns pe mal. a 
cerut o haină uscată : „Repede, 
fraților, că m-a luat frigul...".

Pompierul
salvator

Instantanee printre eroii acestor zile
CUIUJ, FOARTE MARE 

CURAJI
După viitura Oltului, unul din 

cartierele Făgărașului, aflat pe ce
lălalt mal al rîului, a rămas com
plet izolat de restul orașului. Sute 
și sute de muncitori nu se mai 
puteau duce la muncă, iar cei ca
re lucraseră în schimburi prelun
gite nu se mai puteau întoarce a- 
'casă pentru o clipă de odihnă. Si
tuația întreprinderilor din zona 
respectivă devenise critică. Exista 
pericolul opririi producției. A- 
tunci, Vasile Sevastru, șofer pe un 
autoremorcher, cu care transporta 
prin țară utilaje și instalații fa
bricate la întreprinderea de utilaj 
chimic din localitate, a avut o 
idee salvatoare : și-a „amenajat" 
autoremorcherul în așa fel incit 
să poată transporta și oameni. Și 
astfel, au început cursele de mare 
curaj, de foarte mare curaj, tre- 
cind muncitorii, prin viitoarea a- 
pelor, de pe un mal pe celălalt. 26 
de ore a traversat Oltul neîntre
rupt. Apoi a dormit 3 ore. și din 
nou a început să treacă Oltul. (N. 
Mocanu).

A RENUNȚAT
LA BILETUL DE ODIHNĂ
Un muncitor brăilean, Ilie Vlai

cu, se afla în concediu în satul

natal, Pitulați. Venise de o zi. A 
doua zi urma să plece într-o sta
țiune de odihnă, dar a înțeput să 
plouă cu găleata. A treia zi — 
inundații. Deșirați — sfatul vecin 
— se afla în pericol. A venit în 
ajutor armata. Dar și în ajutorul 
militarilor trebuia să vină cineva 
care să cunoască bine satul, uli
țele. casele... Cine să se încumete, 
noaptea, pe o vreme cumplită și 
în mijlocul puhoaielor ? El. tînă- 
rul lăcătuș Ilie Vlaicu. Două zile 
și două nopți, punînd deoparte bi
letul de trimitere la odihnă, n-a 
pus geană pe geană, pînă ce. cot 
la cot cu militarii, n-a salvat tot 
ce se putea salva. Cu bărbăție, 
muncitorește ! (M. Bunea).

RECORD PE...
FRONTUL Himi

Lingă Dunăre, în mănoasa cîm- 
pie meliedințeană, timpul este ca
pricios, terenul se menține umed, 
combinele înaintează cu greu în 
lanuri. Și totuși, mecanizatorii au 
înscris in aceste zile și in aceste 
nopți adevărate recorduri. Un 
exemplu : mecanizatorul Ion A- 
dam, de la Obirșia de Cîmp, și-a 
bătut propriul record, de care am 
mai scris in ziarul nostru. Intr-o 
singură zi, el a reușit să recolteze 
cu combina „Gloria", în condiții 
extrem de grele, 65 de tone griu. 
(V. Tătaru).

VOM MAS AUZI DE EI
Apele revărsate cu furie pu

neau în pericol utilajele și insta
lațiile tehnologice ale Șantierului 
de construcții hidroenergetice de 
lingă Slatina. Nu era decît o so
luție : construirea grabnică a unui 
dig de un kilometru și jumătate 
lungime. Patru buldozeriști, aju
tați de betoniști și terasieri, au 
început să lucreze zi și noapte, 
sub rafalele ploilor sau săgețile ar
șiței. Și nu au încetat o clipă lu
crul, pînă n-au pus la adăpost 
toate utilajele și instalațiile în va
loare de milioane de lei. Să notăm — 
că vom mai auzi de ei — numele 
celor patru buldozeriști : Petre 
Mărginaș, Constantin Bîrzu. Fran- 
cisc Capas, Ion Truță. (E. Rouă).

ÎNFRĂȚIȚI
CA ÎNTOTDEAUNA

Intr-un sat al cdmunei Aita, ju
dețul Covasna, pîriul din localita
te — altădată un firicel de apă 
neglijabil — s-a umflat cît un 
fluviu și a început să se reverse. 
60 de case au fost izolate. Cînd 
s-a făcut numărătoarea celor care 
reușiseră să se salveze, s-a văzut 
că lipsesc cinci oameni. Toți cinci 
— bătrîni și copii. Viața le era

în pericol. Apele creșteau. Fără 
să mai stea pe gînduri, Kosa 
Aladar, Kosa Bela, Kosa Albert 
și Demeter Sandor s-au aruncat 
în apă, pe cîte o bîrnă. S-au dus 
din casă în casă, i-au luat pe cei 
cinci și tot împreună, agățați. de 
aceleași bîrne. au ieșit la mal. 
Toți oamenii locului — români și 
maghiari — erau din nou împreu
nă. înfrățiți ca întotdeauna, la 
bine și la greu. (Tomiiri Geza).

EXCAVATORUL 2 000 
LA DATORE

De pe banda de montaj a între
prinderii „Progresul" din Brăila 
a ieșit un nou excavator. Este cel 
de-al 2 000-lea realizat aici în ap- 
tualul cincinal. Noului excavator, 
cu numărul rotund 2 000-,' i s-a dat 
o destinație precisă : să ajute, la 
înlăturarea cît mai grabnică a 
efectelor inundațiilor. Și astfel, nr. 
2 000 a și fost expediat spre'Bucu
rești, pentru a-și începe activita
tea în zona rîului Dîmbovița. Dar 
faptul cel mai semnificativ ni se 
pare acela că, în aceste zile, har
nicul colectiv de la „Progresul" 
și-a sporit în. așa fel eforturile 
îneît realizează zilnic 10—12 exca
vatoare, in loc de 4—5 cîte pro
ducea, în medie, pînă acum.

Starea vremii și
In cursul zilei de luni au căzut 

precipitații locale sub formă de a- 
verse' în Maramureș. Transilvania, 
în nordul Moldovei, Oltenia și Mun
tenia. La ora 19 se semnalau averse 
la București, Caracal. Drăgășani, 
Rimnicu-Vîlcea, și ploi moderate în 
sudul Transilvaniei, Banat. în Car- 
patii Orientali și in zona lașului.

Potrivit datelor Comisiei centrale 
de apărare împotriva inundațiilor, pe 
Mureș propagarea undei de viitură, 
formată anterior, a determinat de
pășirea nivelului de inundație cu 
170 cm la Arad și cu 57 cm la Năd- 
lac. Apele se mențineau, de aseme
nea. peste nivelul cotelor de inunda-

cotele nurilor
tie în aval de Alba Iulia. Pe Tîrnave, 
nivelul apelor a scăzut sub eotele de 
inundație, cu excepția zonei Mihalț.

Ialomița, la Slobozia, staționează 
cu mici oscilații, fiind peste cotele de 
revărsare cu 56 cm. La Coșereni, 
după ce în cursul dimineții apele au 
crescut brusc, depășind cu 120 cm 
cotele de inundație, dună-amiază au 
început să scadă. Pe Olt, nivelurile 
sînt în scădere, cu excepția zonei 
Stoenești. Apele mai depășesc cote
le de inundație la Feldioara. Făgă
raș, Sebeș, Rimnicu-Vîlcea și Stoe
nești. Argeșul continuă să scadă, 
menținîndu-se peste nivelurile de 
inundație la Budești,

în următoarele 24 de ore
In următoarele 24 de ore vremea se va ameliora în Banat, Crișăna, 

Maramureș, Transilvania și in jumătatea de nord a Moldovei, unde 
cerul va fi schimbător și vor mai cădea averse locale de ploaie. In 
celelalte regiuni vremea va fi ușor instabilă, cu cerul temporar aco
perit și se vor semnala ploi, mai ales sub formă de averse, îndeosebi 
în cursul după-amiezii. Vint moderat, cu unele intensificări în sudul 
și estul tării. Temperaturile maxime de mîine vor fi cuprinse între 
20 și 30 de grade, iar minimele de la noapte între 10 și 20 grade.

In București, vremea ușor instabilă, cu cerul temporar noros ; 
vor cădea averse de ploaie.

Cotele Dunării
Pentru astăzi, marți, 8 iulie, este 

prevăzută creșterea in continuare a 
cotelor Dunării de la intrarea in țară 
pînă la vărsare. Se vor înregistra 
creșteri peste cotele de inundație la : 
.Corabia (+44 cm). Tr. Măgurele 
(+20 cm). Zimnicea (+52 cm). Giur
giu (+10 cm). Oltenița (+20 cm), 
Hîrșova (+65 cm). Cotele de atenție 
vor fi depășite la : Bistret (+2 cm), 
Bechet (+20>cm). Călărași (+35 cm), 
Cernavoda (+65 cm). Brăila (+2 cm), 
Isaccea (+65 cm), Tulcea (+38 cm).

Aceste creșteri mari — ca și fap
tul că in următoarele zile se vor de
plasa spre cursul românesc al Dună
rii viiturile cauzate de ploile abun
dente căzute de-a lungul cursului 
superior al fluviului — au impus.- și 
vor impune, ca și în județele rive
rane să se întreprindă toate măsu
rile necesare, pentru apărarea locali
tăților. unităților economice si cultu
rilor agricole de riscul inundațiilor 
— astfel îneît activitatea productivă 
să se desfășoare normal, iar recol
tatul să nu aibă de suferit.

i
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Dintr-o defecțiune neprevă
zută la utilajul cu care lucra, 
muncitorul Dumitru Smultea a 
fost electrocutat. întimplarea a 
făcut să se afle prin apropiere 
pompierul de serviciu ~ 
Biriș. 
măsuri 
fi și el 
a sărit 
lîndu-1 
Toți cei din 
pierdut pe cel accidentat. Toți, 
în afară de pompier, care nu 
și-a pierdut cumpătul și a în
ceput să-i facă respirație 
ficială. La cîteva minute, 
a început să-și revină... 
sintem o întreprindere de 
poade, din Lugoj, fără 
sonor — ne scrie
M. Barbălată — dar faptul că 
un muncitor de-al nostru a fost 
salvat de la o moarte 
ne-a umplut inima de 
iar despre pompierul 
credem că ar merita să 
la ziar". Ceea ce am și făcut.

Dorin 
Intr-o clipă, luîndu-și 
de prevedere, spre a nu 
electrocutat, pompierul 
în ajutorul omului, izo- 

de rețeaua electrică, 
jur l-au crezut

arti- 
onuil 
„Noi 
cala- 
nume 

directorul

sigură 
bucuria, 
salvator 
se scrie

Iepurași 
fumători ?

Din cite știm, iepurașiiDin cite știm, iepurașii n-au 
deprins (încă) obiceiul fumatu
lui. Iată insă că pe strada 
1 Mai din Galați,'in fata maga
zinului „La doi iepurași", se 
află următorul afiș-reclamă : 
„Unitatea noastră de jucării, pe 
lingă cele mai variate și ingeni
oase jucării (iar jucării !) stă la 
dispoziția cumpărătorilor cu toa
te sorturile de țigări, tutun și 
articole de fumat, precum și cu 
un bogat sortiment de cosmetice 
și parfumerie". Intrăm in maga
zin. Jucăriile nu prea sînt „va
riate și ingenioase". In schimb, 
țigările sint de toate „sorturile" 
și in cantități impresionante. E 
de infeles preocuparea comerțu
lui local de a folosi intensiv spa
țiul de desfacere, dar ne este 
greu să înțelegem această „inge
nioasă" apropiere intre iepurași 
și tutun. Sau, mai de-a dreptul, 
între copii și tutun.! In ce pri
vește răspunsul pe care-l aștep
tăm, deși e vorba de tutun, spe
răm să 
dare.

nu fie vorba și de... răb-

îndeplinirea șl depășirea pla
nului de export — iată o sarci
nă economică esențială, sublinia
tă din nou de conducerea parti
dului și a statului nostru. în fie
care unitate economică, Ia fie
care loc de muncă trebuie să se 
acționeze energic, cu toate for
țele, pentru asigurarea ritmică 
și integrală a fondului de mar
fă, a produselor de bună cali
tate, expedierea neîntîrziată a 
comenzilor potrivit clauzelor din 
contractele cu partenerii de pes
te hotare. Realizarea pianului la 
export, în condiții de eficiență 
superioară, este o problemă e- 
sențiaiă de care trebuie să se 
ocupe cu toată răspunderea, 
chiar și in condițiile grele pro
vocate de inundații, conducerile 
de întreprinderi, centrale și mi
nistere sub directa conducere a 
organelor și organizațiilor de 
partid.

Din fabrici și uzine corespon
denții „Scînteii" transmit vești 
despre succesele și angajamen
tele oamenilor muncii în direc
ția realizării exportului.

ÎNTREPRINDEREA DE MA
ȘINI ELECTRICE DIN BUCU
REȘTI : Cererile suplimen

tare, prompt onorate
Angajat plenar în marea întrece

re socialistă, colectivul întreprinderii 
de mașini electrice din București a 
reușit în primul semestru al anului 
să depășească sarcinile de plan la 
export cu aproape 9,8 milioane lei

cinema
@ Strălucirea soarelui : SCALA 
— 9; 11,15: 13.30: 16: 18.30: 21.
CAPITOL — 9,15: 11.30 : 13.45 ; 16 J 
18,15; 20.45, la grădină - 20.15. DI
NAMO ~ 20,15.
© Ziua cea mai lungă : LUCEA
FĂRUL — 9: 12,30; 16: 19.30.
© Pavlinka : CENTRAL - 9.15:
11.30: 13.45: 16: 18.15: 20.30.
© Marele circ : TIMPURI NOI - 
9; 11,15; 13,30; 15.45: 18: 20.15.

TOATE PRODUSELE DESTINATE EXPORTULU*

de bună calitate, livrate ritmi|z 
în c^ndifii de eficientă si|perioată
valută. Intre altele, au fost livrate 
suplimentar motoare electrice, gru
puri de sudură, grupuri' convertizoa- 
re de medie frecventă — produse de 
înaltă tehnicitate, cu parametri tșh- 
nico-functionali la nivelul cerințelor 
actuale. Așa se și explică faptul că 
cele peste 500 de sortimente pe care 
le exportă întreprinderea bucureș- 
teană sînt cunoscute astăzi în 51 de 
țări ale lumii, că solicitările clien- 
țilo? externi sînt din ce în Ce mai 
mari. Venind în întîmpinarea acestor 
cereri, harnicul colectiv al întreprin
derii de mașini electrice — care și-a 
îndeplinit planul cincinal la export 
încă de la 9 mai 1975 — este ferm 
hotărît ca în luna iulie a.c. să livre
ze partenerilor externi, peste sarci
nile de plan, produse în valoare de 
încă un milion lei valută. Cum ? 
Printr-o mai bună organizare a pro
ducției și a muncii în fiecare sector, 
de la proiectare pînă la ambalarea 
produselor, acordînd o mare și per
manentă atenție calității, respectă
rii stricte a tehnologiei de fabrica
ție. (Ilie Ștefan).

COMBINATUL DE PRELU
CRARE A LEMNULUI DIN 
CARANSEBEȘ : înlr-o sâ^- 

tâmînă, cît înffr-o lună
Combinatul de prelucrare a lem

nului din Caransebeș se numără 
printre colectivele cu cele mai bune 
realizări la producția pentru export 
din județul Caraș-Severin. Prin pro
ducția înregistrată în prima săptă
mână din luna iulie, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din această im
portantă unitate și-au 'sporit sub
stantial rezultatele la export. în 
prima săptămîna din această lună, 
răspunzind chemării conducerii de 
partid, oamenii muncii din com
binat au izbutit să realizeze în
treaga producție: destinată expor
tului, prevăzută! pentru luna iulie. 
In total, angajamentul colectivului, 
ca răspuns la chemarea secretarului 
general al partidului de a acționa 
cu fermitate în toate domeniile ac
tivității productive, se va materia
liza, pînă la finele anului, într-o de
pășire a sarcinilor la export cu a-

proape 2 milioane lei. (Nicolae Că- 
tană).

COMBINATUL SIDERURGIC 
GALAȚI : Peste prevederi - 
mărfuri m valoare de 30 

milioane lei valută
Siderurgiștii gălățeni își mobili

zează in aceste zile eforturile pentru 
a-și îndeplini și depăși sarcinile de 
producție, precum și planul de ex
port. Numai în ziua de 4 iulie, de 
pildă, furnaliștii, oțelarii, laminatorii 
combinatului au realizat însemnate 
cantități suplimentare de produse : 
207 tone laminate, 100 tone otel, 42G 
tone tablă și bandă laminată la rece 
ș.a. în primul semestru al anului, nu 
întimplător Combinatul siderurgic 
din Galați a obținut peste plan o 
producție globală industrială în va
loare de circa 33 milioane lei. La ex
port, în aceeași perioadă, au fost li
vrate suplimentar produse în valoare 
de peste 30 milioane lei valută. După 
cum ne relata directorul Combina
tului siderurgic Galati, ing. Corneliu

Velincov, atît aprovizionarea cu ma
terii prime și materiale, cît și expe
dierea produselor finite către/ bene
ficiarii interni și clienții de peste 
hotare se desfășoară normal, pe ma
rea platformă industrială de aici lu- 
crîndu-se cu maximă intensitate, 
ziua și noaptea. (Dan Plăeșu).

COMBINATUL CHIMIC DIN
CRAIOVA : în 43 da țâri
Harnicul colectiv al Combinatului 

chimic din Craiova și-a realizat 
planul la export prevăzut pentru a- 
cest cincinal încă din luna septem
brie 1974. Așa cum ne spunea to
varășul Petre Andrițoiu, secretarul 
comitetului de partid al combinatu
lui. dezvoltînd acest succes, în a- 
cest an, paralel cu îndeplinirea e- 
xemplară a celorlalți indicatori de 
plan, se depun eforturi stăruitoare 
pentru obținerea în continuare a u- 
nor noi depășiri ale sarcinilor la ex
port. punindu-se un accent deosebit 
pe fabricarea unor produse chimice 
de calitate superioară, în condiții de 
eficientă economică sporită. Bună
oară, in primul semestru, planul la

export a fost realizat în proporție 
de 140 la sută, depășirea coricreti- 
zindu-.se în 18 500 tone îngrășămin
te chimice cu azot sută la sută, bu
tanol și produse macromoleculare. O 
dovadă a aprecierii de care se bucură 
pe piața externă îngrășămintele chi
mice fabricate la Craiova o consti
tuie și' faptul că. in acest an, nu
mărul partenerilor străini a ajuns 
la 43. (Nicolae Băbălău).

ÎN INDUSTRIA JUDEȚULUI 
NEAMȚ: Peste sarcinile 

cincinalului
Colectivele de oameni ai muncii 

din industria județului Neamț, care 
și-au onorat sarcinile actualului cin
cinal la producția destinată exportu
lui încă din luna august a anului tre
cut, depun în prezent eforturi sus
ținute pentru ca, în paralel cu satis
facerea cerințelor beneficiarilor in
terni, să livreze suplimentar clien- 
tilor externi cantități tot mai mari 
de produse. In acest sens, cele mai 
bune rezultate au fost obținute de 
către siderurgiștii .din Roman ; de la 
începutul anului și pînă în prezent, 
ei au furnizat suplimentar la export 
36 000 tone țevi din otel fără sudură, 
ceea ce reprezintă cu mult peste 
angajamentul anual. De asemenea, 
și colectivul Combinatului de lianți 
și azbociment Bicaz a livrat în plus 
pe piața externă 3 200 tone ciment, 
19 000 ml de tuburi din azbociment și 
alte importante cantități de mate
riale de construcții. Aceeași preocu
pare manifestă și unitățile de indus
trializare a lemnului care, răspun- 
zînd cerințelor partenerilor de con
tract de peste hotare, le-au furnizat 
acestora peste plan mobilă în valoa
re de aproape jumătate milion lei. 
(Ion Manea).

A fost odată 
o păstră- 
varie...

Aproape 300 000 de păstrăvi 
mari și păstrăvi mici au avut o 
soartă pe cit de neașteptată, pe 
atît de crudă. Și aceasta, dato
rită celor de la Unitatea de 
transporturi și construcții fores
tiere din Miercurea-Ciuc care 
au construit un drum forestier 
lingă piriul ce alimentează 
păstrăvăria din Mădăraș fără 
să respecte normele de protec
ție a apelor. In consecință, po
luarea apei a dus la secătuirea 
păstrăvăriei, care nu va mai 
putea fi repopulată decit în 
primăvara viitoare. Pînă atunci, 
va trebui întocmită și prezenta
tă celor vinovati nota exactă de 
plată pentru cei aproape 300 000 
de păstrăvi mari și păstrăvi 
mici.

Răspuns la 
faptul divers

O Legea preriei : BUCUREȘTI — 
8,45; 11: 13,15: 16,15; 18.30: 20.45. la 
grădină — 20.15. MODERN - 9‘ 
11,15: 13,30: 16: 18: 20. la grădină
— 20,30, PATINOARUL ..23 AU
GUST" — 20.15.
O Actorul și sălbaticii : LUMINA
— 9:12.30: 16: 19.15.
O Piedone — comisarul fără 
armă : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 5158) - 17.15; (5159) - 
20.15. FESTIVAL - 9: 11,15: 13.30 
16: 18.30: 21. la grădină - 20. FA
VORIT - 9.15: 11.30: 13.45: 16: IR: 
20. STADIONUL STEAUA - 20.30 
© Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : DACIA — 9' 
11.15: 13.30: 16: 18.15: 29.30. FEREN
TARI — 15.30: 18; 20.15.

O Teroare pe „Britannic" : VIC
TORIA — 9: 11,15; 13.30; 16: 18.15: 
20,45. MIORIȚA - 9; 11.15: 13.30: 
15.45: 18: 20.15. GRADINA LU
CEAFĂRUL — 20,15.
Q Pirații din Pacific — Insula co
morilor : CRlNGAȘI — 16: 19.
© Nemuritorii : UNIREA - 15.30: 
18. la grădină — 20.15.
© Program pentru copii : DOINA 
- 9.45.
0 Doamna și vagabondul : DOI
NA - 11,39: 13-45: 16: 18: 20 
o Blocada : LIRA — 15: 19.
O Jocul de cărți : CASA FILMU
LUI - 10: 12- 14: 16: 18: 20. FE
ROVIAR - 9: 11.15: 13,30: 16: IA.15 
29.30. AURORA - 9: 11.15: 13.30 
15.45: 18: 20, la grădină — 20,15

© Lumină Ia capătul tunelului : 
DRUMUL SÂRII - 15,30; 18: 20.
O Doamna fără camelii — 14,30, 
Omul cu o mie de fețe — 16.30 
Cc-ai făcut în război — 18.45. Tre
nul 20.45 : CINEMATECA (sala 
Union)
® Cei mai frumoși ani : GRI VI
ȚA — 9: 11,15: 13,30: 16: 18,15:
29.30. VOLGA — 9: 11,30; 14,30-
17.30: 20.
O) Kit în Alaska : GIULEȘTI - 
15,30: 18: 20,15.

Călătoria : BUZESTI — 9: 11.15: 
13.30: 16: 18.15: 20.3(1. la grădină -
29.15.
0 Ultima zăpadă de primăvară : 
BUCEGI - 161 18. la grădină -
20.15.

O Zbor peste livezi : FLACARA 
- 15,30: 18: 20,15.
© Hyperion : COTROCENI — 14: 
16: 18: 20.
© Invincibilul Luke : PACEA — 
16: 18: 20.
O Ultimul pistolar din Cross 
Creek : MELODIA — 9: 11,15:
13,30: 16: ÎO.'SO: 20.45. TOMIS — 9: 
11,15: 13.30: 16: 18.15. la grădină - 
20.15.
W Sperietoarea : FLAMURA — 9: 
11.15: 13.30 : 15.45: 18 : 20.15, GLO
RIA - 9: 11: 13: 15: 17: 19. GRA
DINA VITAN - 20.15.
© Toamna bobocilor : FLOREAS- 
CA - 15.30: 18: 20.15. POPULAR - 
15.30: 18: 20.15.

O Ochii Shivanei : MOȘILOR — 
14: 17, la grădină — 20.15.
© Tăcerea doctorului Evans : 
VIITORUL — 15.30: 18: 20,15.
© Marea cursă : ARTA — 15.30:
19. la grădină — 20.
© Sutjeska : MUNCA — 16: 19.
O Filip cel bun : RAHOVA — 
16: 18.
O Comedie fantastică : PRO
GRESUL — 16: 18: 20.
® Un horoscop cu bucluc : VI
TAN - 15.30: 18.
© Un salt spre marea performan
ță : COSMOS - 16,30 : 13.30.
© Hoinarii : COSMOS — 14.30:
20.30.
Q Fugarul : GRADINA LIRA - 
20.15.

teatre
0 Teatrul ,,C, I.. Nottara" (Arenele 
romane) : Patru lacrimi — 20.
© Teatrul evreiesc de stat : Tevle 
lăptarul — 19,30.
® Teatrul sat.iric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cer cuvîntul 
la... diverse — 19.30. (grădina Boe
ma) : în grădina bucuriilor — 
19,30.
© Ansamblul artistic ..Rapsodia 
romană" : Țară bogată-n frumu
seți — 13.30.

Sub titlul „Eroare din... gre
șeală", scriam că în stația Vas
lui ajunsese un vagon gol-go- 
luț. deși era însoțit de docu
mente în regulă precum că era 
încărcat. „In urma cercetărilor 
efectuate după apariția faptu
lui divers — se spune în adresa 
semnată de șeful Diviziei co
merciale din cadrul Regionalei 
C.F.R. Galați, ing. Nicolae R. Ni
colae — personalul de tranzit 
comercial și de tren din stațiile 
Ta. Ocna. Adjud și Mărășești a 
fost sancționat disciplinar". în 
încheierea adresei se spune : 
„Vă mulțumim pentru ajutorul 
dat și vă rugăm să ne sesizați 
și cu alte ocazii, pentru a
măsuri". în ce ne privește, ru
gămintea va fi onorată.' Dar 
parcă tot mai bine ar fi să nu 

mai ivească asemenea ocazii.

lua

Rubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

La invitația primului ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste. 
România, tovarășul Manea Mănes- 
cu, luni la amiază a sosit în Capita
lă primul ministru al statului Trini
dad-Tobago, Eric Eustace Williams, 
care face o vizită oficială de priete
nie in țara noastră.

Oaspetele este însoțit de Victor 
Lionel 'Campbell, ministrul lucrări
lor publice, Eustace Seignoret, am
basador, reprezentant permanent al 
statului Trinidad-Tobago la O.N.U., 
de alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, împodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, unde a avut loc ceremonia pri
mirii oficiale, primul ministru al 
statului Trinidad-Tobago a fost sa
lutat cu cordialitate de primul mi
nistru al guvernului, Manea Mănes- 
cu, Vasile Bumbăcea, ministrul con
strucțiilor industriale, Emil Nicol- 
cioiu. ministrul justiției, Ion St. Ion, 
secretar general al guvernului. Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, de membri ai 
conducerii altor ■ ministere și institu
ții centrale, de alte persoane oficiale.

★
în cursul după-amiezii. primul mi

nistru al statului Trinidad-Tobago, 
Eric Eustace Williams, și persoane
le oficiale care îl însoțesc, au de
pus o coroană de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru socia
lism.

în fața monumentului era aliniată 
o gardă de onoare. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Republicii So
cialiste România și statului Trinidad- 
Tobago.

După depunerea coroanei, oaspe
tele și celelalte persoane oficiale au 
păstrat un moment de reculegere. A 
fost vizitată apoi rotonda monumen
tului. - (Agerpres) La sosire, pe aeroportul Otopeni

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR
Luni după-amiază, la • Palatul din 

Piața Victoriei, au început convorbi
rile oficiale dintre primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, și primul 
ministru al statului Trinidad-Tobago, 
Eric Eustace Williams.

în cursul convorbirilor, desfășurate 
într-o ambianță de cordialitate, a fost 
evidențiat faptul că bunele relații 
statornicite între România și Trini
dad-Tobago. potențialul economiilor 
lor naționale oferă condiții favorabile 
pentru realizarea unei colaborări și 
cooperări economice, tehnico-științi-

fice, în folosul ambelor popoare, al 
progresului și păcii în lume. Au fost 
examinate posibilitățile de realizare 
a unor acțiuni concrete de cooperare 
în producție. îndeosebi în domeniul 
explorării, exploatării și valorificării 
unor resurse de hidrocarburi, in in
dustriile petrochimice, construcțiilor 
de mașini, materialelor de construc
ții, în agricultură și în alte sectoare 
de interes reciproc.

La convorbiri participă Emil Ni- 
colcioiu, ministrul justiției. Ion St. 
Ion, secretar general al guvernului. 
Constantin Oancea. adjunct al-minis

trului afacerilor externe, Octavian 
Groza, prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie. Dănilă Petrache, ambasado
rul României în Trinidad-Tobago, 
membri ai conducerii unor ministere 
economice, consilieri și experți.

Iau parte, de asemenea, Victor Lio
nel Campbell, ministrul lucrărilor pu
blice. Eustace Seignoret, ambasador, 
reprezentant permanent la O.N.U., 
James O’Neil Lewis, ambasadorul 
statului Trinidad-Tobago în. țara 
noastră, alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a oferit, luni, un 
dineu oficial în onoarea prijnului 
ministru ăl statului Trinidad-Tobago, 
Eric Eustace Williams.

Au luat parte membri ai guver
nului, conducători de instituții cen- 
trale.

Au participat persoanele oficiale 
care însoțesc pe primul ministru al 
statului Trinidad-Tobago.

*
în cursul dineului, desfășurat in- 

tr-o atmosferă de cordialitate, primii 
miniștri Manea Mănescu și Eric 
Eustace Williams au rostit toasturi, 
apreciind actuala vizită drept o ex

presie a evoluției pozitive a relații
lor dintre cele două țări, a dorinței 
lor de a dezvolta colaborarea pe 
multiple planuri. Vorbitorii au apre
ciat că există bune perspective pen
tru realizarea unei colaborări fruc
tuoase, că in cursul convorbirilor se 
vor conveni măsuri concrete pentru 
valorificarea acestora spre binele 
celor două popoare.

Abordînd unele aspecte ale vieții 
internaționale, cei doi prim-miniștri 
au relevat necesitatea stabilirii in 
lume a unei noi ordini economice și 
politice, care să ofere condițiile ca 
toate națiunile să se poată dezvolta 
liber și independent, respectîndu-se 
dreptul fiecărui popor de a fi stăpîn 
pe bogățiile sale naturale, de a le

folosi pentru dezvoltarea sa econo
mică și socială. .

Vorbitorii s-au referit, de asemenea, 
la colaborarea celor două state în 
cadrul O.N.U. și al altor organizații 
și organisme internaționale, la con
tribuția pe care țările mici și mij
locii pot și trebuie să o aducă la 
îmbunătățirea climatului internațio
nal. la făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte.

în încheiere, s-a toastat în sănă
tatea nreședintelui Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceaușescu, a 
șefului statului Trinidad-Tobago. in 
sănătatea celor doi prim-mi nistri, 
pentru prietenia și colaborarea din
tre România și Trinidad-Tobago.

(Agerpres)Retrospectiva filmului
în Capitală a început, luni seara, 

retrospectiva filmului din Republica 
Elenă, manifestate organizată. în co
laborare, de către arhivele de filme 
din Atena și București. în cadrul ga
lei de deschidere a fost prezentat, în 
sala Cinematecii, filmul „Stella", re
alizat de regizorul Mihail Cacoyan- 
nis, după un scenariu de Jacovos 
Cambanellis. în continuare. în pro
gramul retrospectivei mai figurează 
alte două creații, dintre cele mai re
prezentative, ale regizorului Cacoyan- 
nis — „Fata în negru" șl „Electra", 
precum și peliculele „Scrisoare des
chisă", în regia lui Ghiorghios Stam- 
bulopulos, „Ce-ai făcut în . timpul 
războiului, Thanassis ?“, comedia re
gizorului DinoS Katsuridis șl Scurt-

din Republica Elenă
metrajul de desene animate „Ssst", 
ascuțită satiră socială a realizatorului 
Theodoros Maragos.

înaintea spectacolului inaugural, 
criticul de film Florian Potra și 
Theodoros Adamopoulos, director ad
junct al Cinematecii din Atena, au' 
rostit scurte alocuțiuni.

Au asistat reprezentanți ai Consi
liului Culturii și Educației Sdcialiste, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

De asemenea, erau prezenți Dimitri 
A. Papadakis, ambasadorul Republicii 
Elene la Bucurșști, și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

9,00 Teleșcoală.
10,00 Arta plastica.
10.20 Film artistic : ;,Tovarășii*.

Regla : Marlo Monleelli.
12.20 Telex.
12,23 închiderea programului.
17,30 Telex.
17,35 Actualitatea culturală.
17,55 inscripții pe celuloid.
10,45 Cu toate forțele la strfnge- 

raa recoltei.
19,00 Teleglob : Libia.
19.20 1001 de seri.
19,80 Telejurnal.

20,15 Reportaj T : Colegi de ge
nerație.

20,40 Seară de teatru : „Marele 
V!s“ de Radu Theodoru. Se
rial in trei episoade după 
romanul „Vulturul". Episodul 
3 : „Destinul".

21,50 Vedete Internationale — mu
zică ușoară.

22,10 24 de ore.
22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL H

20,13 Cina ești dumneata Do
nald Duck 7 înttlnlre cu 
Walt Disney (I).

20,55 Tezaur de cîntec românesc 
— Muzica deceniului opt.

21,20 Telex.
21,25 Film serial : „Empia* — e- 

plsodul III.
22,10 închiderea programului.

Unităti turistice »
maramureșene

Pentru amatorii de drumeție 
nu mai constituie o noutate fap
tul că în cele mai pitorești 
locuri din țară, în apropierea 
unor monumente istorice, de 
artă sau naturale, cooperația de 
consum a construit sau amena
jat numeroase moteluri, cabane, 
campinguri și hanuri turistice 
care constituie tot atîtea puncte 
de atracție pentru un popas sau 
pentru petrecerea unei vacanțe 

' reconfortante. Și în județul Ma
ramureș, cooperația de consum 
dispune de astfel de unități. La 
numai 25 km de Baia Mare, pe 
muntele Gutîi, la aproape 1 000 
metri altitudine, se află hăiiul 
„Pintea Viteazul", deschis în tot 
timpul anului, care dispune de 
camere cu confort modern și 
un restaurant cu preparate cu
linare specifice bucătăriei tra
diționale. O frumoasă unitate 
turistică, situată la numai 12 km 
de Baia Mare, în pădurea Lă- 
pușel, este motelul „Două ve
verițe". în centrul orașului Tîr- 
gu Lăpuș, cooperația de consum 
a dat în folosință un hotel, iar 
la Sighetul Marmației un com
plex turistic — „Zimbrul". Toate 
aceste unități se bucură de a- 
precierea turiștilor români și 
străini, care sînt găzduiți cu 
deosebită ospitalitate.

GALAȚI ■ Prefabricate din beton peste plan 
pentru 215 apartamente

întreprinderea de prefabricate 
din beton Galați execută o 
gamă variată de produse spe
cifice, necesare în principal șan
tierelor de construcții : panouri 
mari pentru locuințe, elemente 
pentru construcții agrozootehni
ce. spalier! pentru vie. piloțl, 
grinzi, stîlpi electrici precom- 
primați etc. Noutatea de pro
ducție principală a anului în 
curs o constituie creșterea ma
sivă a fabricației de panouri 
mari pentru locuințe : de la 4 000 
mc la circa 17 000 mc. Totodată, 
mai bine de jumătate din pro
ducția de panouri a acestui an 
capătă un finisaj special prin 
amprentare pe covor de cauciuc. 
Deocamdată, panourile astfel fi
nisate se execută în două mo

dele. în atenția unității se află 
diversificarea in viitorul apro
piat a modelelor de finisaj și a 
nuanțelor coloristice, fapt care 
duce la scăderea considerabilă a 
manoperei pe șantiere, dînd tot
odată un aspect plăcut noilor 
blocuri. La Galați au și apărut 
primele edificii construite cu a- 
semenea panouri. De reținut că 
în anul viitor întreprinderea își 
va spori cu mai mult de jumă
tate capacitatea de fabricație a 
panourilor mari.

— Strădaniile colectivului nos
tru s-au concretizat în de
pășirea prevederilor de plan pe 
prințul semestru al anului — ne 
spune tovarășul Inginer Virgi] 
Crutu. directorul întreprinderii. 
Producția globală am realizat-o

în proporție de 110 la sută, pro- 
ducția-marfă — 109 la sută, iar 
productivitatea muncii cu 104 la 
sută. De altfel, lună de lună și 
decadă de decadă s-au realizat 
sarcinile de plan la toți indica
torii. De (asemenea, ă fost în
deplinit și angajamentul luat pe 
întreg anul 1975. Producția su
plimentară î obținută pe primul 
semestru echivalează cu execu
ția de prefabricate din beton 
pentru construirea a *15 aparta
mente. Bunele rezultate sînt ro
dul muncii' întregului colectiv, 
din rîndul' căruia s-au distins 
șeful de brigadă Cristian An
dras. șeful de echipă Ion Dudău. 
brigadierul Petrică Odagiu. 
maistrul Ion Mihai si mult! al
ții. (Dan Plăeșu).

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Lutnd cunoștință de faptul că în unele zone ale României s-au produs 

Inundații ca urmare a ploilor torențiale ce au căzut în ultimele zile. în nu
mele guvernului chinez și al poporului chinez vă exprimăm dumneavoastră, 
și, prin dumneavoastră, guvernului român, poporului român și populației din 
localitățile sinistrate sentimentele noastre profunde de simpatie și compa
siune. Sîntem convinși că harnicul și curajosul popor român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul, Nicolae Ceaușescu, va. 
putea, în mod cert, să învingă această calamitate, să refacă în mod accelerat 
activitățile productive normale și să restabilească rapid viața normală.

CIU DE
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari 

a Republicii Populare Chineze

CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Primind vestea că în aceste zile unele regiuni din România au suferit 
mari daune din pricina inundațiilor, vă/ exprim dumneavoastră și populației 
din regiunile afectate profundă compasiune.

Sînt ferm încredințat că întregul popor român, susținînd chemarea 
dumneavoastră și ridieîndu-se la refacerea pierderilor, va înlătura în cel 
mai scurt timp daunele pricinuite de inundații și va stabiliza viața popu
lației din regiunile care au avut de suferit.

KIAA IR SEN
Secretar general al C.C. al Partidului 

Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare 

Democrate Coreene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Profund întristat de știrea gravelor inundații care s-au abătut asupra 

României, vă rog să primiți expresia celei mai vii solidarități din partea mea 
și a poporului italian în acest greu moment pentru națiunea română.

GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Am fost profund întristat de știrea privind dezastrul cauzat de largile 

inundații din România ca urmare a ploilor torențiale.
în numele guvernului, al poporului pakistanez și al meu personal vă 

adresez, Excelență, simpatia noastră cea mai profundă.

FAZAL ELAHI CHAUDHRY
Președintele Republicii Islamice 

a 'Pakistanului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență.
Am fost adine îndurerat să aflu despre largile distrugeri cauzate de 

inundațiile din România.
în numele guvernului, al poporului pakistanez și al meu personal vă 

transmit, Excelență, cea mai adîncă simpatie și afecțiune.

ZULFIKAR ALI BHUTTO
Prim-ministru

al Republicii Islamice a Pakistanului

A apărut revista MUNCA DE PARTID
nr. 7 — iulie 1975

Sub genericul „10 ani de la 
Congresul al IX-Iea ai P.C.R.", 
noul număr al revistei grupea
ză editorialul „Un deceniu de 
puternice transformări înnoi
toare în întreaga activitate de 
partid", precum și un șir de ar
ticole. dintre care cităm : „Stil 
de muncă dinamic, atotcuprin
zător, în lumina indicațiilor se
cretarului general al partidu
lui" de Miu Dobrescu, „Vizi
tele de lucru ale conducătoru
lui partidului — prilejuri mi
nunate de perfecționare a ac
tivității noastre" de Ion Gheor- 
ghe, „Cadru propice afirmării 
tot mai puternice a sindicate
lor în sistemul democrației 
socialiste" de Ștefan Pavel, 
documentarul „Anii 1965—1975, 
anii cei mai fertili din Istoria 
țării".

Sînt publicate, în continuare,

rubricile : „Din tezaurul expe
rienței înaintate", „La ordinea 
zilei", „Cum se înfăptuiește ro
lul conducător al organelor și 
organizațiilor de partid", „Edu
cația comunistă a maselor". 
„Note critice", „Răspunsuri la 
întrebările cititorilor". Reți
nem, de asemenea, din cadrul 
rubricii : „Perfecționarea mun
cii organizatorice, a vieții in
terne de partid" articolul „Mo
ment de semnificație politică 
majoră și de puternică activi
zare — adunările generale pen
tru semnarea «Angajamentului 
solemn»", iar dintre articolele 
destinate lectorilor, propagan
diștilor. agitatorilor și cabine
telor de științe sociale, pe cel 
Întitulat „Dezarmarea — cerin
ță imperioasă a destinderii și 
păcii, cauză vitală a tuturor 
popoarelor".

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu. a primit, luni 
după-amiază, pe Dimitri A. Papa

dakis. ambasadorul Republicii Elena 
la București, la cererea acestuia.

(Agerpres)

La invitația Marii Adunări Națio
nale, luni la amiază a so.sit în Ca
pitală o delegație parlamentară aus
triacă, condusă de Anton Benya, 
președintele Consiliului Național aj 
Austriei, care va face o vizită oficială 
în țara noastră. Din delegație fac 
parte Otto Probst. Franz Miiller. Jo
hann Windsteig. Hubert Huber, Wil
helm Gorton, Johann Tschida. Hans 
Pitschmann, Helmuth Josseck. Ru
dolf Thalhammer, deputați. precum 
și Adolf Klausgraber, secretarul de
legației.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întimpinată de tova
rășii Nicolae Giosan. președintele 
Marii Adunări Naționale. Gheorghe 
Petrescu, membru al Consiliului de
Stat, vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R.. Virgil Teodo-
rescu. vicepreședinte 
Alexandru Sencovici. 
Grupului parlamentar

al M.A.N., 
președintele 

de prietenie
România—Austria, președinți de co
misii ale M.A.N., deputați.

Au fost prezenți dr. Werner Saut
ter, ambasadorul Austriei în țara 
noastră, și membri ai ambasadei.

k
Luni după-amiază. delegația parla

mentară austriacă, in frunte cu An
ton Benya, președintele Consiliului 
Național al Austriei, a făcut o vizită 
la Palatul Marii Adunări Naționale, 
în cadrul convorbirilor pe care le-a

avut cu președintele M.A.N., tovară
șul Nicolae Giosan. oaspeții au fost 
informați despre activitatea și preo
cupările Marii Adunări Naționale. 
Cele două părți au subliniat cu satis
facție relațiile bune care s-au stator
nicit între organele legislative supre
me din România și Austria. între par
lamentarii români și austrieci, con
tribuția lor la cunoașterea reciprocă, 
la o toț mai rodnică colaborare din
tre România și Austria pe diverse 
planuri, la consolidarea prieteniei 
dintre popoarele celor două țări. S-a 
relevat, de asemenea, rolul si activi- 

. tatea rodnică desfășurată de paria-;
mente Și parlamentari in efortul ge
neral pentru întărirea ser’r'f'țh șf 
păcii în lume.

■fr
în aceeași zi. delegația parlamen

tară austriacă ă deous o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luntei 
pentru libertatea patriei și a poporu
lui, pentru socialism.

*
Seara, președintele Marii Adunări 

Naționale, tovarășul Nicolae Giosan, 
a oferit un dineu în cinstea oaspeți
lor.

în timpul dineului, președintele 
Marii Adunări Naționale și președin
tele Consiliului Național al Austriei 
au rostit toasturi.

(Agerpres)

Cronica zilei
Delegația Comisiei pentru politică 

externă și cooperare economică in
ternațională a Marii Adunări Națio
nale. condusă de Cornbliu Mănescu, 
președintele comisiei, care a făcut o 
vizită în Turcia la invitația Medji- 
lisului, s-a înapoiat, luni după-a
miază, în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întimpinată de loan 
Ceterchi. președintele Consiliului le
gislativ. de deputați ai Marii Adunări 
Naționale.

A fost de față ambasadorul Tur
ciei la București, Osman Derinsu.★

Sub auspiciile Asociației România 
și Oficiului de expoziții, luni la a- 
raiază s-a deschis, in sala Institu
tului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea din Capitală, ex
poziția pictoriței Magdalena Radu
lescu. prezentă la vernisaj. Artista, 
de origine română, stabilită de mulți 
ani în Franța, expune 70 de lbcrări 
— pictură și grafică — unele mai 
vechi provenind din colecțiile Joucu- 
reștene, altele realizate in Ultimul 
timp. <

La vernisaj au luat cuvintul Vir
gil Cândea, secretar general al A- 
sociației România, și Mifcea Deac, 
directorul Oficiului de expoziții, care 
au relevat trăsăturile ce defindsc 
personalitatea și activitatea crea
toare ale pictoriței expozante.

(Agerpres)
*

Recent s-a desfășurat la Iași 
dezbaterea teoretică cu tema „Con
ceptele de națiune, SuVeraflitate 
și independență in gîndirea poli
tică a .Partidului Comunist Român", 
organizată de Școala interjudețeană 
de partid Iași și Institutul de știin
țe politice și de studiere a proble
mei naționale de pe lingă Academia 
„Ștefan Gheorghiu". Dezbaterea a 
fost deschisă de tovarășul Ion Ilies
cu, prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid.

Au luat parte cadre didactice u- 
niversitare. cercetători științifici, alte 
cadre din domeniul ideologiei din 
centrele universitare Iași. București, 
Cltij-Napoca, Timișoara, Craiova, ac
tiviști de partid.

Zeci de mii de oameni ai muncii, 
locuitori din zonele care au fost 
inundate, sprijiniți de militari, sint 
antrenați in ample acțiuni care au 
drept scop restabilirea cit mai grab
nică a circulației pe căile ferate și 
rutiere.

După -cum ne informează Depar
tamentul Căilor Ferate. in scopul 
reluării cit mai grabnice a circula
ției pe unele sectoare feroviare, cu 
începere de la 3 iulie se lucrează 
în trei schimburi, ziua și noaptea. 
Punctele de intervenție sînt servite 
în prezent de 30 de trenuri pentru 
lucrări speciale de construcții fero
viare, cu utilaje și macarale de mare 
randament. Unitățile industriale .de 
specialitate au furnizat un număr 
important de poduri provizorii și 
elemente demontabile. De asemenea, 
s-a avut în vedere aprovizionarea 
ritmică ai zonelor de lucru, potrivit 
necesităților existente, s-au adus 
peste 100 000 tone piatră și materiale 
de construcții pentru terasamente.- 
Astfel. în ziua de 7 iulie s-a reușit 
ca, pe lingă traseele repuse în cir
culație anterior, să se mai redeschi
dă circulația trenurilor de călători și

mărfuri și pe liniile București— 
Chiajna—Roșiori de Vede—Craiova, 
Teiuș—Cluj. Deva—Mintia. Luduș— 
Războieni și Ploiești—Armășești.

în ceea ce privește rețeaua rutieră, 
este de menționat că în această p>e- 
rioadă, în condiții deosebite de mun
că, s-a reușit să se repună în folo
sință 26 de sectoare de drumuri. Tra
ficul rutier a fost reluat, în cursul 
zilei de luni, și, pe drumurile 
Curcani—Oltenița. Mediaș—Tirnăveni, 
și Rm. Vilcea—Călimănești.

La acțiunile pentru refacerea păr
ților carosabile ale șoselelor naționa
le sînt antrenați mii de lucrători ai 
unităților teritoriale ale Direcției 
generale a drumurilor, ajutați de u- 
nități militare. Echipele formate în 
acest scop au fost dotate cu peste 
200 de utilaje .terasiere. circa 500 de 
autocamioane și alte mașini. Sint 
pregătite echipe speciale, pentru ca 
in momentul in care apa se va re
trage de pe drumurile care mai sint 
inundate să se poată interveni cu 
maximum de operativitate pentru 
restabilirea circulației.

(Agerpres)

«SPORT • SPORT « SPORT « SPORT « SPORT «SPORT «SPORT «SPORT I

Succese românești la balcaniada 
de aeronautică

10 MEDALII - 3 de aur, 4 de argint și 3 de bronz

ZAGREB 7 (Agerpres). — La Za
greb s-au încheiat întrecerile primei 
ediții a Campionatelor balcanice ae
ronautice, competiție în care repre
zentanții României s-au afirmat cu
cerind trei medalii de aur, patru de 
argint și trei de bronz. Un succes 
deosebit a obținut tînărul pilot Mi

hai Albu, campion balcanic absolut 
la acrobație aeriană (zbor cu motof), 
clasat pe primul loc la figuri libere 
și la impuse.

în concursul de parașutism. Flori- 
ca Uță s-a situat pe locul doi la Salt 
cu figuri acrobatice, iar Victoria 
Leonida a ocupat locul trei.

ACTUALITATEA
• La sfîrșitul acestei săptămînf se 

vor desfășura întrecerile grupelor 
semifinale ale „Cupei Europei" la 
atletism. Echipa masculină a Româ
niei va evolua în grupa de la Torino, 
alături de formațiile Cehoslovaciei, 
R.F. Germania, Ungariei. Belgiei și 
Italiei. Selecționata feminină a 
României va participa la concursul 
de la Budapesta, unde vor mai fi 
prezente atlete din Austria, Belgia, 
Franța, U.R.S.S. și Ungaria.

o La Atena au luat sfîrșit între
cerile unui concurs internațional, la 
startul căruia au fost prezenți spor
tivi și sportive din Bulgaria. Grecia, 
Franța, R.F. Germania, România,

LA ATLETISM
S.U.A. și alte țări. Printre protago
niștii zilei a două de concurs s-a 
numărat și atletul român Dumitru 
Iordache. care a terminat învingător 
în proba de săritură in lungime eu 
performanta de 7,82 m. Cunoscutul 
recordman american Al Feuerbach a 
cîștigat proba de aruncare a greu
tății cu 19,80 m, iar compatriotul său 
Jim Bolding a trecut primul linia de 
sosire în cursa de 440 yarzi garduri, 
fiind cronometrat cu timpul de 49” 
7/10. După cum s-a mai anunțat, in
tre cîștigătorii probelor din prima 
zi s-a aflat și compatrioata noastră 
Argentina Menis : 65,62 m la arun
carea discului.

CAIAC-CANOE

DUPĂ REGATĂ SNÂGOV, CAMPIONATELE MONDIALE
Caiaciștii și canoiștii noștri au do

minat cu autoritate întrecerile ediției 
din acest an a „Regatei Snagov", la 
startul căreia au fost prezenți nu
meroși (unii valoroși) oaspeți de pes
te hotare — din Bulgaria, R. D. Ger
mană, Uniunea Sovietică, Spania, 
Ungaria, Cehoslovacia, Cuba. Mexic, 
Japonia. Din 18 probe, ei au ciștigat 
16, marea majoritate a locurilor pe 
podium revenind, de asemenea, spor
tivilor și sportivelor țării noastre. 
Este un bilanț care — dacă avem in 
vedere și timpii realizați de învingă
tori — îndreptățește speranțele într-o 
comportare de înalt prestigiu la a- 
propialele campionate mondiale din 
Iugoslavia.

Specialiștilor federației noastre 
le-au apărut destul de clare, cu acest

prilej, posibilitățile selecționabililor, 
forma lor sportivă. Coordonatorul 
aqtreriorilor Iotului reprezentativ, 
prof. Cornel Birsănescu, sublinia că, 
in majoritate, componenții și compo
nentele lotului — probabil și pentru 
că „Regata Snagov" a fost un ultim 
prilej de verificare și definitivare a 
echipajelor — au luptat cu dirzenie 
mai ales în finale ; dar. în mod fi
resc, binecunoscutul nostru specialist 
are și citeva rețineri in aprecierile 
sale : întrecerile ’de la Snagov nu pot 
fi considerate întru totul edificatoare, 
deoarece in lupta pentru victorie, in 
lupta pentru realizarea unor timpi 
superiori, sportivii noștri nu au avut 
o concurență prea serioasă, cele două 
succese ale oaspeților constituind 
surprizele regatei.

I. D.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
VOLEI : La Constanța 

a început ,,Troîeul Tomis’’
Sala sporturilor din Constanta găz

duiește. începind de ieri, competiția 
internațională feminină de volei 
„Trofeul Tomis", la care iau parte 
șase reprezentative naționale (Ceho
slovacia. R.D. Germană. Iugoslavia, 
Polonia. Ungaria. România) precum, 
si o selecționată, română de juni- 
oare-tineret. în primul meci, echipa 
României a întrecut cu scorul de 
3—0 (15—6, 15—8. 15—12) selecționa
ta Ungariei. Partida dintre reprezen
tativele Cehoslovaciei și Poloniei s-a 
încheiat cu scorul de 3—0 în favoa
rea primei formații.

Astăzi, de la^ora 16. voleibalistele 
noastre vor intîlni echipa Iugosla
viei.

FOTBAL : Juniorii români 
în R. P. Chineză

Selecționata de fotbal (juniori) a 
României a susținut la Pekin un joc 
amical în compania formației de ju
niori a Armatei Populare de Elibe
rare. Meciul, care a fost' urmărit de 
peste 10 000 de spectatori, s-ă în
cheiat cu scorul de 2—0 in favoarea 
fotbaliștilor români.

AUTOMOBILISM : Niki lauda 
se detașează

Cîștigînd „Marele Premiu" al 
Franței la automobilism, pe circuitul 
de la Castellet. cunoscutul sportiv 
austriac Niki Lauda a obținut cea 
de-a patra victorie în cadrul actua
lului campionat mondial rezervat 
piloților de formula L
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Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

GENEVA 7 — Corespondentul nos
tru transmite : Atmosfera care pre
valează în prezent la Conferința pen
tru securitate și cooperare în Euro
pa vine să confirme aprecierea ob
servatorilor politici că această săp- 
tămînă este hotărîtoare pentru înche
ierea celei de-a doua faze și fixarea 
datei privind ținerea, la Helsinki, a 
fazei a treia, la nivel înalt, în vara 
acestui an.

Semnificativ în acest sens este fap
tul că organul politic superior în a- 
ceastă fază — Comitetul de coordo
nare — are în această perioadă șe
dințe în fiecare zi, desfășurînd prac
tic o activitate neîntreruptă.

Principalele puncte aflate pe agen
da sa sînt evaluarea progresului ce 
se înregistrează în soluționarea ulti
melor probleme aflate în discuție și, 
legat de aceasta, fixarea datei fazei 
a treia. Asupra acestui subiect, în 
rîndul participanților se manifestă 
trei tendințe. Una dintre ele avan
sează ideea fixării încă de acum a 
datei convocării fazei a treia, urmînd 
ca între timp eforturile de încheiere 
a fazei a doua, cît mai curind posi
bil, să continue. Se nutrește însă te
merea că o asemenea procedură ar 
putea duce la eliminarea din cadrul 
activităților conferinței a posibilită
ților de soluționare a unor probleme 
importante existente în mandatul 
conferinței. în consecință, în rîndul

Progrese în direcția soluționării 

unei importante probleme:

Urmările instituționale 
ale conferinței europene

La Geneva, ac
tivitatea participanți- 
lor la Conferința 
pentru securitate și 
cooperare în Europa 
s-a concentrat în ul
timele zile în direcția 
soluționării celor cîte- 
va probleme — de o 
importanță ce nu poa
te fi subestimată — 
asupra cărora nu s-a 
ajuns încă la acord, 
între acestea, o mare 
parte a ședințelor de 
lucru este afectată 
punctului al IV-lea de 
pe ordinea de zi — 
URMĂRILE CONFE
RINȚEI.

Dezbaterile de pînă 
acum au impus ca o 
concluzie majoră ideea 
că „în contextul mai 
larg al lumii, confe
rința general-europea- 
nă este o parte im
portantă a procesului 
de ameliorare a secu
rității și de dezvoltare 
a cooperării in Euro
pa, iar rezultatele 
sale vor contribui in
tr-un mod semnifica
tiv Ia acest proces". 
Or, din însăși această 
apreciere — înscrisă 
în textul Actului final 
al conferinței — deri
vă necesitatea conti
nuității eforturilor sta
telor participante, atît 
în sensul aducerii la 
îndeplinire a hotărîri- 
lor luate, cît și în ce 
privește definirea mă
surilor ce se vor cere 
a fi adoptate în viitor, 
pe planul relațiilor in- 
tereuropene. In aceas
tă lumină apare și 
mal evidentă necesita
tea precizării urmări

lor instituționale: con
ferința europeană nu 
ar putea fi concepută 
ca un moment unic — 
după care, în conti
nuare, deasupra pro
cesului de destindere 
să plutească nebulozi
tăți.

Participanții au luat 
în dezbatere problema 
formelor concrete în 
care urmează să se 
desfășoare conlucrarea 
viitoare, după confe
rință, discuțiile anga
jate asupra acestui 
subiect dovedindu-se 
complexe. în pofida 
faptului că s-a pornit 
de la poziții care sînt 
încă îndepărtate, în 
dezbateri a prevalat 
spiritul de cooperare, 
fapt care a permis 
conturarea unor posi
bilități de acord, care 
să prevadă direcțiile 
principale de acțiune 
în viitor. Opiniile par
ticipanților converg 
spre hotărîrea de 
principiu de a se ține 
reuniuni periodice (a- 
nuale) ale reprezen
tanților statelor parti
cipante, în cadrul că
rora să se procedeze 
Ia schimburi de ve
deri și informații pri
vind modul în care se 
realizează hotărîrile 
conferinței. în acest 
cadru, cele 35 de state 
ar urma să examineze, 
de asemenea, proble
ma convocării unei 
noi conferințe europe
ne. în acest sens se 
prevede convocarea 
unei reuniuni în 1977, 
care să fie precedată 
de o întrunire pregăti

Popoarele român și sovietic aniver
sează un eveniment de majoră sem
nificație politică în cronica relațiilor 
reciproce : semnarea, în urmă cu 
cinci ani, a noului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
dintre statele noastre socialiste. Con- 
tinuînd și dezvoltînd prevederile e- 
sențiale ale tratatului Încheiat în 
1948 — care a asigurat, mai bine 
de două decenii, un cadru po- 
lltioo-juridic rodnic pentru dez
voltarea prieteniei și . a colabo
rării reciproc avantajoase — noul 
tratat constituie o expresie a voinței 
ambelor țări de a adinei și amplifica 
relațiile multilaterale dintre ele, în 
actuala etapă, superioară, a stadiilor 
de dezvoltare în care au pășit.

Partidul Comunist Român, între
gul popor român acordă o înaltă 
prețuire prieteniei frățești cu Uniu
nea Sovietică, marea țară socialistă 
vecină de care ne leagă bogatele 
tradiții de luptă comună șl solida
ritate internaționalistă. Avînd a- 
dînci rădăcini în trecutul Istoric, prie
tenia dintre popoarele noastre a do- 
bîndlt noi dimensiuni în focul lupte
lor duse de revoluționarii români 
în sprijinul cauzei Marelui .Octom
brie, în nenumăratele acțiuni desfă
șurate cu curaj de partidul nostru în 
anii grei ai ilegalității pentru alianța 
cu prima tară a socialismului, a fost 
cimentată pentru totdeauna prin 
jertfele ostașilor Armatei roșii în 
luptele pentru eliberarea tării noas
tre, prin slngele vărsat de ostașii ro
mâni și sovietici In marea bătălie 
pentru zdrobirea fascismului.

După cum se știe, instaurarea pu
terii populare în țara noastră a mar
cat o nouă eră în relațiile româno- 
sovietice. Dezvoltarea prieteniei și 
colaborării cu Uniunea Sovietică, cu 
toate țările socialiste constituie o 
orientare statornică și fundamen
tală a întregii politici externe a 
partidului și statului nostru. Pen
tru poporul român constituie un 
motiv de vie satisfacție faptul că pe
rioada acestor decenii a fost atît de 
rodnică, o perioadă în care au cu
noscut o largă dezvoltare legătu
rile cu popoarele U.R.S.S., de care 
se simte legat prin caracterul 
orînduirii, prin țeluri și idealuri 
comune. Poporul român este hotărît 
să acționeze cu consecvență ca a- 
ceste legături să devină tot mai bo
gate și mai largi, corespunzător in
tereselor reciproce, cauzei generale 
a socialismului. 

participanților prevalează o a doua 
tendință, potrivit căreia fixarea da
tei fazei a treia poate să aibă loc nu
mai după ce se găsesc soluții accep
tabile tuturor părților pentru proble
mele fundamentale.

în cadrul dezbaterilor s-a avansat 
și o a treia propunere, referitoare la o 
eventuală luare în considerare, cu 
titlu indicativ, a posibilității ținerii 
reuniunii finale la sfîrșitul lunii iulie, 
cu condiția ca pînă la jumătatea a- 
cestei luni să se fi încheiat cea de-a 
doua fază.

Paralel cu aceste dezbateri, se ne
gociază intens, în organele de lucru 
corespunzătoare, formulările care să 
întrunească acordul tuturor în pro
bleme care își așteaptă încă rezolva
rea. în acest sens, delegația României, 
ca 'și delegațiile altor state, a pre
zentat propuneri concrete de natură 
să asigure luarea în considerare a 
pozițiilor tuturor și să se realizeze un 
echilibru în reflectarea acestor po
ziții în documentele finale.

Ca urmare a acestor eforturi mul
tiple, în prezent se conturează posi
bilități reale ca lucrările acestei faze 
a conferinței să se îricheie cu succes, 
obiectiv în favoarea căruia România 
acționează în mod constant, astfel 
încit să se răspundă aspirațiilor opi
niei publice din Europa și din întrea
ga lume.

toare, menită să asi
gure buna desfășurare 
a acesteia.

în cadrul dezbateri
lor asupra acestui 
punct al ordinii de zi, 
participanții negocia
ză în prezent posibili
tatea creării de gru
puri de lucru pe pro
bleme, care să func
ționeze după încheie
rea conferinței actua
le. Discuțiile asupra 
acestui subiect conti
nuă. Există însă de pe 
acum un acord gene
ral ca toate activită
țile circumscrise ur
mărilor instituționale 
să se desfășoare pe 
baza „regulilor de 
aur“ ale conferinței, 
între care cele privind 
reprezentarea și parti
ciparea directă a tu
turor statelor, princi
piile rotației și con
sensului.

O opinie predomi
nantă în cercurile 
conferinței este aceea 
că, în aceste zile, se 
impune mai mult ca 
oricînd o sporire a e- 
forturilor în vederea 
găsirii pentru toate 
problemele rămase în 
suspensie a unor so
luții valabile, judi
cioase și eficiente, co
respunzătoare intere
selor tuturor partici
panților, astfel incit 
faza geneveză să poată 
fi încheiată cît mai 
rodnic și să poată fi 
convocată reuniunea 
finală, la nivelul cel 
mai înalt, de la Hel
sinki.
Cornelia VLAD

Un puternic factor stimulativ al 
evoluției continuu ascendente a 
relațiilor româno-sovietice îl con
stituie solidaritatea și colaborarea to
vărășească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al U- 
niunii Sovietice, contactelj direc
te dintre conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări 
și. în primul rînd. întâlnirile din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Brejnev. Aceste întîlniri, pri
lejuind schimburi rodnice de opinii 

Cinci ani de la semnarea noului Tratat de prietenie, 

colaborare și asistență mutuală dintre Republica 

Socialistă România și Uniunea Republicilor 

Sovietice Socialiste

Bază trainică prieteniei 
și conlucrării frățești

și de experiență, au marcat contri
buții de cea mai mare importanță 
la găsirea de noi căi și modalități 
de intensificare a colaborării, de în
tărire a relațiilor româno-sovietice 
în ansamblu.

Noul tratat româno-sovietic, sem
nat în urmă cu cinci ani, a 
statornicit un cadru propice con
lucrării fructuoase în cele mai 
diverse domenii, pe temelia trai
nică a principiilor marxism-leni- 
nismului, ale întrajutorării frățești, 
avantajului reciproc, respectării su
veranității și independenței națio
nale, egalității în drepturi și nea
mestecului în treburile interne.

S-au deschis astfel noi și fertile 
perspective pentru întărirea alianței 
și adîncirea legăturilor politice, 
pentru intensificarea schimburilor 
de experiență pe linie de partid și

Grevă generală în Argentina
• Cabinetul și-a prezentat demisia • Revendicările sindicatelor

BUENOS AIRES 7 (Agerpres). — 
în urma eșuării tratativelor dintre 
delegația Confederației Generale a 
Muncii din Argentina (C.G.T.), con
dusă de secretarul general al orga
nizației, Casildo Herreras, și minis
trul muncii, Cet’ilio Conditti. C.G.T. 
— cea mai puternică centrală sindi
cală din țară, care numără în rîn- 
durile sale peste 3,5 milioane de 
membri — a hotărît declanșarea gre
vei generale de 48 de ore pe întreg

încheierea vizitei in RJ.fi. 
a delegației de activiști 

ai P.fi.R.
BERLIN 7. — Corespondentul nos

tru transmite: Delegația de activiști 
ai Partidului Comunist Român con
dusă de Ion Foriș, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Satu-Mare al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al P.S.U.G., a 
efectuat o vizită pentru schimb de 
experiență în R.D. Germană, a fost 
primită, luni, de Werner Krolikow- 
ski, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.S.U.G.

în cursul vizitei în R.D.G., delega
ția a avut convorbiri Ia Comisia de 
Stat a Planificării, la Ministerul Co
merțului și Aprovizionării, la Co
mitetul Controlului Muncitoresc-Ță- 
rănesc și a' vizitat unități economice 
din Berlin și regiunea Gera.

*
Luni, delegația s-a înapoiat in Ca

pitală. La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, ea a fost salutată de Petre Dă- 
nică, membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

A fost de față Hans Voss. ambasa
dorul R. D. Germane la București.

Plenara C. C.
al P.C. din Japonia

TOKIO 7 — Corespondentul Ager
pres transmite : La Tokio s-au des
chis. duminică, lucrările celei de-a 
șasea Plenare a C;C. al Partidului 
Comunist din Japonia.

în cuvîntarea rostită cu acest pri
lej. președintele Prezidiului C.C. al 
P.C.J.. Kenji Miyamoto, a subliniat 
că această plenară este convocată 
..pentru a analiza în profunzime si
tuația internă și internațională și 
pentru a pregăti partidul în vederea 
viitoarelor alegeri generale". Miya
moto a reafirmat punctul de vedere 
al P.C.J., potrivit căruia există po
sibilitatea formării, fn actualul de.- 
ceniu. a unui guvern de coaliție de
mocratică.

în prima zi a dezbaterilor, • șeful 
Secretariatului, Tetsuzo Fuwa, a pre
zentat raportul Prezidiului C.C.

U. R. S. S. !

Sesiuni ale sovietelor supreme 
din republicile unionale 
in cadrul noii legislaturi
MOSCOVA 7 (Agerpres). — So

vietele supreme ale celor 15 repu
blici unionale ale U.R.S.S. au ținut, 
zilele trecute, primele sesiuni din 
noua legislatură — relatează agenția 
T.A.S.S.

Cu acest prilej au fost constitui
te consiliile de miniștri din repu
blici și comisiile permanente ale 
sovietelor supreme.

în cadrul primelor sesiuni au fost 
discutate, de asemenea, probleme 
ale dezvoltării economice și sociale 
ale fiecărei republici, precum și 
măsurile în vederea îndeplinirii 
înainte de termen a planurilor pe 
ultimul an al acestui cincinal.

de stat, a contactelor dintre organi
zațiile obștești.

în spiritul prevederilor tratatului, 
în anii care au trecut au fost înche
iate un șir de noi 'și importante a- 
corduri economice. Au continuat să 
crească schimburile comerciale — ca
racteristic fiind faptul că Uniunea 
Sovietică ocupă în mod constant pri
mul loc în comerțul exterior al țării 
noastre — pentru acest an prevăzîn- 
du-se un volum de mărfuri cu peste 
30 la sută mai mare decît în 1974.

Concomitent cu creșterea neîntrerup
tă a livrărilor reciproce de mărfuri, 
se dezvoltă forme noi, superioare de 
colaborare — cooperarea și speciali
zarea în sectoare de bază ale produc
ției. inclusiv prin realizarea în comun 
a unor noi capacități și obiective in
dustriale. Ar putea fi amintite, în 
acest sens, participarea României la 
construirea in tțniunea Sovietică a 
combinatului minier de preparare a 
azbestului de la Kiembai. la dezvol
tarea pe teritoriul U.R.S.S. a capaci
tăților de producție a unor tipuri de 
feroaliaje, specializarea în producție 
și livrările reciproce de tractoare și 
mașini agricole. în ultima vreme au 
fost semnate acorduri și înțe
legeri de colaborare în vederea 
construirii unei centrale nuclearo- 
electrice în țara noastră, precum și 
pentru elaborarea unor procese teh

teritoriul national. Greva a fost sta
bilită încă de la sfîrșitul săptămînii 
trecute, ea avînd ca obiectiv apli
carea imediată a convențiilor colec
tive de muncă semnate între patro
nat și sindicate, a căror aprobare 
fusese respinsă de către guvern. Co
municatul C.G.T. precizează că sin
dicatele argentinene cer, de aseme
nea. demisia miniștrilor bunăstării 
sociale și economiei, Jose Lopez Rega, 
și, respectiv, Celestino Rodrigo, con
siderați răspunzători pentru criza e- 
conomico-socială agravată în urmă 
cu o săptămînă.

începind de luni, ora 0,00 (ora lo
cală), greva a cuprins industria, co
merțul, transporturile și învătămîn- 
tul, atît public, cît și privat, cu ex
cepția serviciilor esențiale pentru 
populație — aprovizionarea cu apă, 
gaz, electricitate și serviciile de ur
gență ale spitalelor.

In cursul nopții de duminică spre 
luni, întregul cabinet argentinean 
și-a prezentat demisia după o re
uniune de urgentă, pentru a permite 
președintelui națiunii argentinene, 
Maria Estela Martinez de Peron, „să 
reorganizeze echipa ministerială și să 
se faciliteze adoptarea soluțiilor po
litice și economice considerate nece
sare" — precizează un scurt comu
nicat oficial, dat publicității la Bue
nos Aires.

Surse politice citate de agenția 
Reuter au precizat că cele 11 partide 
politice care fac parte, împreună cu 
Partidul Justițialist, din coaliția gu
vernamentală Frontul Justițialist de 
Eliberare (FREJULI) au adoptat un 
document în care, susținînd poziția 
Confederației Generale a Muncii, cer 
„restructurarea totală a cabinetului 
național și reîntoarcerea guvernului 
la o.politică de armonie".

agenții!® d® presă transmit:
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Amnistie în Egipt reședin
țele Anwar Sadat a acordat o am
nistie generală tuturor persoanelor 
vinovate de a fi comis infracțiuni 
politice înainte de 15 mai 1971, re
latează agenția M.E.N. Amnistia se 
aplică și persoanelor condamnate în 
contumacie. în nota explicativă la 
hotărîrea de amnistiere se arată că 
aceasta a devenit posibilă la 23 de 
ani de la revoluția din Egipt și la 
trecerea a peste patru ani de la 
restabilirea, în mai 1971, a condiții
lor normale de reconstruire a na
țiunii.

Președintele Ferdinand 
MSSi’COS a exPrimat hotărîrea gu
vernului filipinez de a recupera, în 
numele suveranității, controlul asu
pra teritoriilor pe care se află în 
prezent bazele militare americane 
din Filipine. După cum relatează

Azi, referendum 
în Micronezia

SAIPAN 7 (Agerpres). — Locui
torii Microneziei se prezintă, astăzi, 
la urne pentru a se pronunța, în 
cadrul unui referendum, asupra 
viitorului politic al arhipelagului. în 
prezent. Micronezia este administra
tă de S.U.A.

Consultarea de astăzi este organi
zată de Congresul Microneziei. re
zultatul său urmind a oferi acestuia 
coordonatele generale ale poziției pe 
care o va adopta in negocierile ce 
vor fi angajate cu S.U.A. asupra sta
tutului politic propriu-zis al teritoriu
lui.

★
Situat în parted de vest a Oceanu

lui Pacific, arhipelagul se întinde pe 
o regiune de 7,7 milioane km.p., 
aproximativ egală cu cea a Statelor 
Unite. Suprafața propriu-zisă a ce
lor 2100 insule care il compun nu 
depășește însă 1 800 km.p. Populația 
se cifrează la aproximativ 115 000 
locuitori, care vorbesc nouă limbi.

nologice de producție, livrări de uti
laje, îndeosebi în domeniile indus
triei chimice, metalurgiei, electro
tehnicii ș.a. Și, desigur, între obiec
tivele realizate în comun la loc de 
frunte se situează marele șantier de 
pe Prut, unde se construiește nodul 
hidrotehnic Stînca-Costești, lucrare 
complexă, care va contribui la valo
rificarea potențialului acestui curs 
de apă.

Este o convingere reciproc împăr
tășită că marile succese ale poporu
lui sovietic în dezvoltarea industriei, 
științei și tehnicii — care situează 
U.R.S.S. ca o putere de prim rang a 
lumii — precum și realizările remar
cabile obținute de poporul român în 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate oferă largi posibi
lități pentru extinderea și diversifi
carea pe mai departe a colaborării 
reciproc avantajoase.

O evoluție tot atît de rodnică cu
noaște și colaborarea în domeniul 
culturii, științei, literaturii, artei și 
învățămîntului, care, stimulînd mai 
buna cunoaștere reciprocă, contri
buie la apropierea și mai strînsă, la 
întărirea continuă a prieteniei dintre 
cele două țări și popoare.

în același timp, România și Uniu
nea Sovietică conlucrează strîns în 
sfera vieții internaționale, militînd 
pentru întărirea necontenită a forțe
lor socialismului, pentru afirmarea 
idealurilor de pace, securitate și pro
gres ale tuturor popoarelor.

Dînd o înaltă apreciere relațiilor 
româno-sovietice, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia de la tribuna ce
lui de-al XI-lea Congres al partidu
lui : „Dorim să afirmăm și Iă acest 
Congres hotărîrea Partidului Comu
nist Român, a României socialiste 
de a acționa în continuare, cu toată 
fermitatea, pentru dezvoltarea rela
țiilor cu Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, cu Uniunea Sovietică, 
considerînd că aceasta corespunde 
intereselor ambelor partide și po
poare, cauzei generale a socialismu
lui și păcii în lume".

Animat de sentimente de caldă 
prietenie față de popoarele Uniunii 
Sovietice, poporul român le adre
sează. cu prilejul acestei aniversări, 
un fierbinte salut, exprimîndu-și 
convingerea că relațiile frățești ro
mâno-sovietice vor cunoaște o con
tinuă înflorire, un curs țot mai bo
gat și mai rodnic.

Dumitru ȚINU

Vizita ministrului de externe 
al României în R. P. Mongolă
ULAN BATOR 7 (Agerpres). — La 

sediul Ministerului Afacerilor Exter
ne al Republicii Populare Mongole 
s-au desfășurat. în cursul zilei de 
luni. 7 iulie, convorbirile oficiale în
tre George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Socia
liste România, și Lodonghiîn Rincin, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Mongole.

La convorbiri au participat Traian 
Gîrba. ambasadorul României la 
Ulan Bator. Ion Ciubotaru, director 
în Ministerul Afacerilor Externe, iar 
din partea mongolă O. Hosbaiar, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. L. Purev. director în M.A.E., și 
alte persoane oficiale.

ORIENTUL APROPIAT
BEIRUT 7 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al armatei libaneze 
a anunțat că, în zorii zilei de 7 iulie, 
forțele navale și aeriene ale Israe
lului au declanșat un atac împotri
va taberelor de refugiați palesti- 
neni- situate la Rechdiyeh.

Un purtător de cuvînt al Frontu
lui Democratic și Popular pentru 
Eliberarea Palestinei, citat de a- 
genția U.P.I., a declarat că forțele 
palestinene au ripostat atacului, 
provocînd pierderi unităților israe- 
liene.

TEL AVIV 7 (Agerpres). — Pur
tătorul de cuvînt al forțelor arma

A.F.P., președintele a subliniat că 
nu merge însă pînă la a refuza Sta
telor Unite dreptul de a utiliza în 
continuare teritoriile respective, po
trivit acordurilor în vigoare dintre 
cele două țări.

Vicepreședintele Iraku
lui, Taha Muhieddin Maarouf, și-a 
încheiat vizita oficială în R. P. Chi
neză, părăsind luni Pekinul — in
formează agenția China Nouă.

Acțiunile greviste ale oa- 
menilor muncii din diverse regiuni 
ale Franței continuă, urmărindu-se 
obținerea unor revendicări economi
ce și sociale. în 73 de departamen
te se află în grevă peste 100 000 de 
oameni ai muncii. Peste 100 de mari 
uzine și fabrici sînt confruntate cu 
conflicte de muncă între salariați și 
patronat. Principalele centrale sindi
cale franceze — C.G.T. și C.F.D.T. 
— au hotărît să organizeze, la 10 
iulie, la Paris, un miting național.

Cvurteîul de coarde „I- 
din București, care 

întreprinde un turneu în Franța, a 
repurtat un strălucit succes la cel 
de-al VII-lea Festival internațional 
mrizical de la Sceaux, de lingă Paris, 
unde a interpretat lucrări de Beetho
ven, Haydn, Bartok și Radu Palade.

Icord japono-indone- 
ZldU. La Tokio a sosit, într-o vi
zită neoficială, președintele Indone
ziei, generalul Suharto, care este în

O săptămînă pînă la zborul navelor 
cosmice „Soiuz-Apollo“

MOSCOVA 7 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Pînă în momen
tul cind se va da startul în zborul 
cosmic comun sovieto-american cu 
navele „Soiuz-Apollo" a mai rămas 
exact o săptămînă, începînd de la 
8 iulie. Ziariștii străini acreditați la 
centrul de presă special creat în ca
pitala sovietică au primit adevărate 
tomuri de materiale documentare în 
care se prezintă detaliat, cu schițe 
și tabele, derularea fază cu fază a 
activității științifice la bordul celor 
două nave — pînă la cuplarea lor, 
în timpul cît vor fi cuplate, ca și 
după despărțire și coborîrea pe Pă- 
mînt. Cum este și firesc, în centrul 
atenției se află eroii acestei prime 
întilnirl din Cosmos. Nava „Soiuz" 
va fi comandată de A. Leonov, cel 
care în urmă cu zece ani a fost pri
mul om care s-a avîntat în spațiul 
cosmic deschis (pe „Voshod-2"), și 
de inginerul de bord V. N. Kubasov, 
aflat la a doua călătorie cosmică.

INUNDAJIi ÎN DIVERSE ȚĂRI ALE LUMII
UNGARIA

După cum relevă agenția M.T.L, 
duminică, mii de oameni au partici
pat in Ungaria, ia lucrările de pre
venire a inundațiilor și de lichidare 
a urmărilor acestora. Asemenea lu
crări se desfășoară, în prezent, pe o 
lungime de 1 300 kilometri, pe Dună
re și pe malurile apelor interne.

Nivelul cel mai înalt al apelor Du
nării este așteptat la Budapesta in 
cursul zilei de marți.

în urma cantităților mari de pre
cipitații și a revărsării unor ape in
terne, în Ungaria au fost inundate 
82 000 hectare.

S. U. A.
Statele americane Dakota de Nord 

și Minnesota au, în continuare, pu
ternic de suferit de pe urma inun
dațiilor. în timp ce în unele zone i- 
nundate apele încep să se retragă, 
riul Cheyenne a atins, in dreptul lo
calității West Fargo, nivelul record 
de peste 7 m. cu aproape 3 m peste 
cota de inundație. continuind să 
crească. La Grand Forks, apele Rîu- 
lui Roșu depășiseră 12 m, cota de 
inundație fiind de 9 m. Inundațiile 
au afectat culturile de pe circa 
500 000 hectare.

R. F. GERMANIA
Autoritățile și populația din Repu

blica Federală Germania continuă 
să lupte pentru combaterea efecte

Desfășurate într-o atmosferă de 
prietenie, înțelegere și stimă reci
procă. convorbirile au prilejuit exa
minarea 'dezvoltării și perspectivelor 
relațiilor de prietenie și colaborare 
între cele două țări. în spiritul hotă- 
rîrilor adoptate în cursul întrevede
rilor din anul 1971. de la Ulan Bator, 
dintre delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și delegația de 
partid și guvernamentală a Republi
cii Populare Mongole, condusă de 
tovarășul Jumjaaghiin Tedenbal. Tot
odată, au fost abordate unele pro
bleme internaționale de interes co
mun.

te israeliene a anunțat că, în zorii 
zilei de luni, armata israeliană a 
dezlănțuit un atac combinat împo
triva bazelor de fedaini din tabere
le de la Rechdiyeh, la nord de Tyr. 
Forțele israeliene s-au reîntors fără 
pierderi la bazele lor, a declarat 
sursa citată.

BEIRUT 7 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Libanului. Phi
lippe Takla, a anunțat, luni, că țara 
sa a adresat o plîngere Consiliului 
de Securitate în legătură cu atacul 
comis pe teritoriul ei de trupele is
raeliene, în dimineața zilei de 7 
iulie.

soțit de miniștrii de externe și al 
finanțelor. Șeful statului indonezian 
a avut o primă rundă de convor
biri cu premierul Takeo Miki, după 
care a fost semnat, un acord bilate
ral cu privire la construirea unei fa
brici de aluminiu în insula Suma
tra.

Într-UH interviu, secretarul 
general al Partidului Democrat Creș-. 
tin din Italia, Amintore Fanfani, a 
declarat că P.D.C. se pronunță îm- . 
potriva organizării de alegeri legisla
tive anticipate. Amintore Fanfani a 
admis că o nouă consultare electo
rală ar duce la rezultate similare ce
lor înregistrate la alegerile adminis
trative de la 15 și 16 iunie, care s-au 
soldat, după cum este cunoscut, cu 
un remarcabil succes al partidelor de 
stingă.

0 delegație guvernamen
tală norvegiană, condusă de. 
ministrul de finanțe, Per Kleppe, a 
sosit, duminică, la Lisabona. într-o 
vizită oficială. Membrii delegației 
vor examina împreună cu oficialită
țile portugheze probleme legate de 
relațiile economice bilaterale, inclu
siv modalitățile de acordare, de că
tre Norvegia, a unui ajutor eco
nomic.

Slutele Unite au retras-luni- 
15 avioane de recunoaștere de la 
baza aeriană Udorn, în cadrul retra
gerii pe etape a forțelor americane 
din Tailanda, programată să se în
cheie în martie 1976, a informat un 
purtător de cuvînt militar american 
de la Bangkok.

„Apollo" va fi pilotată de tripleta 
formată din Thomas Stafford, co
mandantul navei, al cărui palmares 
impresionează în mod deosebit (290 
de ore și 15 minute de zbor cosmic), 
Vance D. Brand și, respectiv, Donald 
K. Slayton — ambii piloți de modul 
și ambii debutanți în zboruri extra
terestre.

Ambele echipaje manifestă opti
mism și încredere în ce privește suc
cesul misiunii lor comune, fapt ex
primat și în declarațiile comandan
ților lor. Astfel, A. A. Leonov a 
spus : „Zborul nostru trebuie să de
monstreze că nu există obstacole în 
fața oamenilor care își' propun un 
asemenea țel nobil cum este cuceri
rea Cosmosului" ; la rîndul său, T. 
Stafford a declarat : „Ne-am apro
piat mult de țelul propus, deși pînă 
acolo mai este încă destul. înțelege
rea reciprocă perfectă ne dă însă si
guranța că zborul comun va fi o 
reușită".

lor inundațiilor care s-au produs ca 
urmare a precipitațiilor abundente 
din ultimele zile, ceea ce a dus 
la revărsarea unor rîuri și pătrun
derea apelor în unele localități, 
precum și Ia distrugerea unor su
prafețe mari de terenuri agricole. 
Inundațiile catastrofale care au a- 
fectat diverse zone ale tării au pro
vocat moartea sau rănirea unor per
soane, precum și mari pagube ma
teriale. Numai In cursul zilei de du
minică, după cum au precizat auto
ritățile vest-germane, au fost gă
site cadavrele a șase persoane 
înecate. în apele Rinului și-au gă
sit moartea, din cauza vîrtejurilor 
cauzate de inundații, două persoa
ne aflate la bordul unei mici am
barcațiuni.

INDIA
Ca urmare a ploilor musonice care 

au căzut cu intensitate, in ultimele 
două săptămini, în regiunile din 
nordul și nord-estul Indiei, Srau pro
dus. inundații foarte grave. Pînă în 
prezent, potrivit cifrelor oficiale. 150 
de persoane au pierit, iar alte cîteva 
mii au rămas fără locuință. în statul 
Uttar Pradesh, circa 1 milion de per
soane . resimt, în prezent, urmările 
calamităților. în acest stat peste 5 000 
de localități au fost acoperite de ape. 
în statul învecinat. Biliar, unde săp- 
tămîna trecută un vas a naufragiat 
în apele umflate ale Gangelui, pro
vocînd moartea a 95 de persoane, 
fluviul se află din nou în creștere, 
punînd în pericol viața locuitorilor 
de pe malurile sale.

1

de ponims
• CIRCULAȚIA PE CA

NALUL SUEZ. 412 nave au 
străbătut apele Canalului Suez 
de la redeschiderea acestuia in 
urmă cu o lună — au anunțat 
autoritățile care administrează 
canalul. Media zilnică ă vaselor 
care au parcurs canalul este 
deocamdată de 13, prevăzîn- 
du-se creșterea cifrei. Veni
turile realizate de autoritățile 
egiptene în această primă lună 
de cind este folosit canalul se 
ridică la 6,06 milioane dolari. Se 
apreciază că pînă la sfîrșitul 
acestui an se va realiza un ve
nit de 250 milioane dolari.

o DETECTARE SEIS
MICĂ SUBMARINĂ. In‘ 
trucît 90 la sută din cutremurele 
de pămînt din Japonia își au e- 
picentrul în solul submarin, In
stitutul japonez de cercetări me
teorologice a fost însărcinat cu 
realizarea unui proiect de insta
lare a unor detectoare subma
rine — legate de stațiile-releu 
de pe coastă — care la rîndul 
lor sînt conectate cu centrul seis- 
mografic din Tokio. Detec
toarele vor fi ancorate la dis
tanțe de 30—40 de km pînă la 
o depărtare de 200 -de km de 
coaste, unele din ele fiind im
plantate la o adincime de 4 0ț 
m. Instalarea acestei impor
tante rețele seismografice se va 
realiza între 1976—1980.

• „TIMBRUL EGALI
TĂȚII ÎN DREPTURI". Ad’ 
ministrația poștală a Națiunilor 
Unite a emis, de curînd, uri tim
bru poștal cu prilejul Anului in
ternațional al femeii. Vigneta, 
imprimată în patru valori, re
prezintă siluetele stilizate ale 
unui bărbat și unei femei, între 
care apare semnul de egalitate.

• STINGEREA INCEN
DIILOR FĂRĂ INTER
VENȚIA OMULUI. Cu Au
torul unei noi mașini de pom
pieri, în U.R.S.S. pot fi stinse 
acum incendii declanșate în pă
duri fără ca omul să intervină 
nemijlocit. Agregatul,. dirijat de 
la distanță, se deplasează prin 
zonele', de pădure cuprinse de 
flăcări cu o viteză pînă la 10 
km pe oră, putînd să. stingă m 
decurs de 20 de minute incen
diul de pe o fîșie de circa 3 km. 
In afară de aceasta, în regiunile 
împădurite amenințate de in
cendii este folosită, pe scară tot 
mai largă, aparatură electronică 
de supraveghere.

• UTIL Șl EDUCATIV. 
Agenții de poliție din Filipine 
au primit indicația de a aplica 
conducătorilor auto-moto care 
încalcă normele de circulație o 
dublă sancțiune. In afara amen
zii obișnuite, contravenienții 
sînt obligați să presteze patru 
ore de muncă pentru întreține
rea străzilor, plantarea de flori 
de-a lungul scuarurilor, vop
sirea stîlpilor și a pomilor. Se 
speră ca noua metodă de com
batere a contravențiilor la regu
lile de circulație să aibă rapide 
efecte educative.

° VICTIMELE DRO
GURILOR. în mai puțin de 
o săptămînă, trei tineri italieni 
de 14, 16 și 25 de ani au murit 
ca urmare a consumului de stu
pefiante. Drama lor a provocat 
un val de neliniște și indignare 
în Italia. Potrivit datelor culese 
de serviciile de combatere a 
traficului cu stupefiante, în șase 
ani. consumul de droguri a cres
cut în proporția alarmantă de o 
mie la sută. Patronii acestor a- 
faceri clandestine realizează 
profituri de peste 50 miliarde 
lire italiene anual.

• DIN NOU „EXO
DUL CREIERELOR". Re- 
cesiunea economică și efectele 
ei pe plan social fac ca tot mai 
mulți medici, profesori și cerce
tători englezi să emigreze în 
căutarea unor locuri de muncă 
mai bine remunerate — aceasta 
este concluzia unui raport citat 
de ziarul „Times". „Exodul cre- 
ierelor", afirmă raportul, a în
registrat o creștere de 35 la sută 
în raport cu anul trecut.

• NOUTĂȚI DESPRE... 
PREISTORIE. Două
mente de fosile umane — o ca
lotă craniană și cîțiva dinți de 
copil — care, potrivit părerii 
specialiștilor, au aparținut unor 
strămoși ai omului ce au trăit 
în urmă cu aproximativ 100 000- 
150 000 de ani, au fost descope
rite în localitatea franceză La 
Chaise de Vouthon, situată la 
circa 20 km est de Angouleme, 
in vestul țării, unde se află o 
așezare preistorică. Descoperirea 
aparține unei echipe de cerce
tători Care lucrează de cîțiva 
ani în această zonă sub condu
cerea profesorului A. Debenath, 
de la Centrul național francez 
de cercetări științifice.

• GIGANTII FLORI
LOR. în junglele Sumatrei au 
fost descoperite două specii de 
flori considerate a fi cele mai 
mari din lume. „Rafflesia Ar- 
noldi", denumită astfel după 
numele descoperitorului ei, are 
diametrul corolei de un metru. 
Cealaltă, cu 30 centimetri mal 
mare, a fost găsită în aceeași 
zonă geografică și se numește 
„Amorforfallus titanum".

• OMAGIU PENTRU 
GRETA GARBO. Celebrei 
artiste Greta Garbo i-a fost de
cernată recent medalia de aur 
a „Comitetului internațional 
pentru difuzarea artei și litera
turii prin film". Distincția, acor
dată cu ocazia festivalului cine
matografic desfășurat în Berli
nul occidental, constituie, așa 
cum s-a subliniat, „un omagiu 
calităților de actriță ale Gretei 
Garbo, ale cărei filme au învins 
scurgerea timpului". Cu prilejul 
festivalului a fost organizată și o 
„retrospectivă Garbo".
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