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împotriva calamității, 
arma noastră este munca:

tenace, fără preget, 
bine organizată

ÎN PAGINA A IV-A

E£

Ca în toate aceste zile, prezent acolo unde o cer împrejurările, in avanposturile luptei 

împotriva inundațiilor, la conducerea amplei acțiuni pentru normalizarea situației, limitarea

și recuperarea pagubelor, organizarea riguroasă a muncii și efortului întregului popor

------- publjcfim în pagina a ll-a —————
STAVILE ÎN FAȚA 

DUNĂRII NĂVALNICE 
© Debitul fluviului era ieri de 
10 000 metri cubi pe secundă 
© Nivelul apei este în creștere 

de la Baziaș pînă la Sulina
•— Reporterii „Scînteii", aflați în punctele critice, rela

tează despre eforturile zecilor și sutelor de mii de oameni 
care, răspunzînd chemării secretarului general al partidu
lui, muncesc pentru a înălța noi diguri și a le consolida pe 
cele existente, pentru a stăvili apele și a împiedica noi dis
trugeri.

— în aceeași pagină, relatări ale corespondenților 
„Scînteii" despre munca de refacere în locuri pe unde au 
trecut puhoaiele.

In patru întreprinderi din patru orașe lovite de calamitate : Fabrica de ață din Odorheiu-Secuiesc, Fabrica de ciment din Turda, Combinatul chimic din lirndveni și Țesâtoria de bumbac din Sighișoara

® Prezența secretarului general al partidului mo
bilizează conștiințele, îmbărbătează pe cei ce s-an 
angajat în fapta dîrză desfășurată pe toate fron
turile momentului greu prin care trece țara
• Este datoria patriotică a fiecărui cetățean să 
participe cu totală dăruire la îndeplinirea reco
mandărilor secretarului general al partidului

în tot cursul zilei de miercuri, 9 iulie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, a continuat să 
examineze în mai multe județe ale țării situația care s-a 
creat ca urmare a marilor inundații, ritmul și modul în care 
se înfăptuiesc măsurile prevăzute în Decretul prezidențial 
privind instituirea stării de necesitate și de hotărîrile Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. în această vizită, to
varășul Nicolae Ceaușescu este însoțit de tovarășul Gheor- 
ghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului.

Aflat din nou în mijlocul cetățe
nilor din localități greu încercate în 
ultimele zile. îmbărbătîndu-i prin 
exemplul muncii sale neobosite, prin 
îndemnurile și indicațiile date, prin 
măsurile luate la fața locului, secre
tarul general al partidului a ordonat 
acțiunile care trebuie întreprinse în 
prezent si in perspectivă pentru a 
limita pagubele pricinuite de inunda
ții în industrie și agricultură, pentru 
a elimina pe viitor pericolul unor 
asemenea calamități.

BRAȘOV
în prima parte a zilei, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a survolat, la 
bordul unui elicopter, Țara Bîrsei și 
valea Oltului. în drum spre Rupea, 
de-a lungul Oltului se văd efectele 
deosebit de grave ale inundațiilor. 
Numeroase piriuri s-au transformat 
în adevărate torente de apă. ce au 
cuprins întinderi mari de teren. 
Hoghizul s-a transformat într-o 
mare miloasă, din apele căreia răsar 
doar coroanele copacilor și acoperi
șuri de case. La Măieruș, Aita Mare, 
aceeași situație dramatică. Pagubele 
sint mari la Racoș și Augustin. Se 
cer eforturi sporite, situația impune 
de urgență participarea tuturor oa
menilor muncii de pe ogoare, a fa
miliilor lor. a tineretului, elevilor, 
pionierilor, înainte de toate pentru 
salvarea recoltei.

De la Podul Oltului, secretarul 

general al partidului s-a îndreptat 
spre Rupea, nod de comunicație și 
centru Industrial, unde au fost afec
tate de inundații unele unități eco
nomice. înainte de a ajunge se face 
un popas la marginea unor lanuri.

— Griul este copt, tocmai bun de 
cules — subliniază secretarul general 
al partidului in discuția cu reprezen
tanții organelor locale de partid. 
Chiar dacă apa băltește, chiar dacă 
plouă, să se lucreze cu secera. Tre
buie să iasă toți oamenii, imediat, la 
lucru. La nevoie să scoată griul fir 
cu fir din nămol și să-l pună la us
cat. Bobul e mare, frumos. Griul 
nu este încă pierdut, trebuie salvat. 
Nu este timp de așteptare. Să 
lasă toată populația orașului, inclu
siv familiile salariaților. Magazinele 
să fie deschise doar seara, birourile 
la fel. astfel incit toți cei care nu 
lucrează direct in producție să poa
tă ajuta la recoltat.

în orașul Rupea, secretarul gene
ral al partidului examinează situația 
existentă, măsurile care au fost luate 
pentru repunerea in funcțiune a u- 
nităților afectate, pentru restabilirea 
vieții normale. în dreptul unuia din 
digurile de protecție a orașului, care 
a fost spart pentru a se introduce o 
conductă de scurgere a apei, tovarășul 
Ceaușescu critică sever organele lo
cale, ordonind anchetă și luarea ce
lor mai aspre măsuri împotriva ce
lor care au luat o asemenea hotărire,

— Nu are nimeni dreptul să efec
tueze lucrări care slăbesc digurile. 
Apa trebuia scoasă cu ajutorul mo- 
topompelor, nu să se spargă digul și 

să se pună în pericol orașul. Oame
nii luptă să ridice diguri și le conso
lidează, iar aici le stricați.

Adresîndu-se comandantului unei 
unități de geniu, ai cărei militari au 
venit in ajutorul populației pentru 
a stăvili furia apelor, secretarul ge
neral al partidului ordonă refacerea 
imediată a digului cu ajutorul popu
lației orașului.

Inspectind celelalte diguri, secreta
rul general al partidului intilnește 
situații similare — șanțuri de scur
gere săpate la baza acestora sau 
străpungeri, cind apa revărsată cu 
citeva zile înainte putea fi scoasă cu 
ajutorul motopompelor.

întâlnind un grup de locuitori care 
nu știau concret ce au de făcut, pier- 
zindu-și vremea cu lucrări de mică 
importanță, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu critică sever organele lo
cale de partid și de stat și pentru 
această situație, de care se fac răs
punzătoare.

— O parte din cetățeni trebuie să 
refacă aceste stricăciuni — sublinia
ză secretarul general al partidului — 
iar ceilalți să iasă cu toții, imediat, 
pe cimp pentru a recolta griul cu 
secera și să-l pună apoi la uscat.

La Brașov, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut o intilnire de lu
cru, cu biroul comitetului județean, 
in cadrul căreia a analizat modul în 
care organizațiile de partid, comu
niștii, oamenii muncii acționează 
pentru îndeplinirea hotărîrilor Co
mitetului Politic Executiv în vede
rea combaterii revărsării apelor, a 
prevenirii inundațiilor in zonele a- 
menințafe, pentru refacerea locali
tăților și; unităților productive, inten
sificarea activității economice in în
treprinderile care nu au fost afecta
te, pentru salvarea recoltei și recu
perarea pagubelor în industrie și a- 
gricultură. La intilnire au participat 
miniștri, directorii principalelor cen
trale industriale, cadre de conducere 
din economia județului.

Primul secretar al comitetu
lui județean de partid. tova
rășul Virgil Trofin, a informat 
despre rezultatele obținute in a- 
ceste direcții. în afara unei singu
re unități, toate întreprinderile care 
au avut stagnări in producție din cau

za inundațiilor și-au reluat complet 
activitatea. Oamenii muncii din 
industrie și-au reanalizat posibi
litățile și , au hotărît ca angajamen
tul județului de a da in acest an o 
producție suplimentară de 150 mi
lioane lei să fie dublat pentru a re
cupera pagubele înregistrate. Dumi
nică s-a lucrat normal, obținîndu-se 
realizări importante. în schimb, in 
agricultură, unde, de asemenea, pa
gubele sînt mari, acțiunea de evacua
re a apelor nu se desfășoară la ni
velul cerințelor și posibilităților e- 
xistente. Nu in toate comunele se 
acționează potrivit prevederilor De
cretului privind instituirea 'stării de 
necesitate, nu s-a asigurat o mobi
lizare generală.

Secretarul general al partidului a 
apreciat că se acționează foarte în
cet pentru a se lichida urmările 
inundațiilor. Practic — sublinia se
cretarul general — pe întreg tra
seul survolat nu am văzut — cu două 
excepții — cetățeni la muncă pen
tru scurgerea apelor, repararea dru
murilor și stringerea recoltei. Aceas
ta înseamnă că nu s-au luat toate 
măsurile corespunzătoare în spiritul 
Decretului privind instituirea stării 
de necesitate, al ultimelor hotărîri ale 
Comitetului Politic Executiv și atrag 
foarte serios atenția organelor de 
partid să acționeze energic în acest 
sens.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
'hotărît ca. de îndată, activiștii de 
partid și de stat să fie repartizați pe 
comune și pe zone, să se treacă la 
organizarea de detașamente speciale, 
in care să fie cuprinși toți oamenii 
muncii. întreaga populație, inclusiv 
elevii, pentru evacuarea apei din lo
calități, cartiere, unități industriale 
și agricole, din locuințele oameni
lor. evacuarea apelor de pe te
renurile agricole, în primul rind de 
pe cele cultivate cu orz, grîu, legu
me, în ordinea priorității, folosin- 
du-se în acest scop toate mijloacele. 
Secretarul general al partidului a in
dicat să fie constituite colective pen
tru fiecare instalație afectată. însăr
cinate cu repunerea în funcțiune a 
acestora la parametrii maximi.

— Nu trebuie așteptate nici un fel 
de condiții legate de starea timpu
lui pentru a strînge griul cu mina. 
Griul este bun. să nu-1 lăsăm 
să se strice în apă. Recolta trebuie 
salvată fără pierderi — a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în ce privește industria, secretarul 
general al partidului a subliniat că 
există condiții, un potențial uman, 
material și tehnic pentru o produc
ție suplimentară cit mai mare. în 
acest sens, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut constituirea de 
colective care să facă propuneri con
crete pentru valorificarea lar
gă a posibilităților de care dis
pun construcțiile de mașini și alte 
industrii din județ. în afară de pre
vederile ministerelor de sporire a 
producției — a subliniat secretarul 
general al partidului — aștept din 
partea oamenilor muncii brașoveni 
angajamente suplimentare, pe măsu
ra forței pe care o reprezintă acest 
detașament al clasei muncitoare. Am 

convingerea — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că se va acțio
na în spiritul combativității revolu
ționare, muncitorești. în acest cadru 
al preocupărilor, secretarul general 
al partidului a indicat obiectivele 
principale care trebuie să vizeze su
plimentarea planului și angajamen
tele de depășire a acestor prevederi. 
Economia națională, dezvoltarea in
dustriei noastre, îmbunătățirea struc
turii și extinderea exportului nece
sită produse mai multe, mai moder
ne. pe care oamenii muncii din ju
deț pot și trebuie să le realizeze în 
plus. Să devansăm producția în 
funcție de priorități.

Biroul comitetului județean l-a 
încredințat pe secretarul general al 
partidului că nu va precupeți nici 
un efort pentru îndeplinirea sarci
nilor ce au fost puse in fața oame
nilor muncii din acest județ. Orga
nizația de partid județeană va face 
totul pentru a contribui la depășirea 
greutăților provocate de inundații, la 
recuperarea pagubelor suferite de e- 
conomia națională, pentru ca acestea 
să nu aibă urmări asupra ritmului 
de dezvoltare a țării.

La sfîrșitul întâlnirii de lucru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că oamenii 
muncii brașoveni vor onora prin 
fapte îndatorirea patriotică de a da 
țării, poporului, mult mai mult decît 
pînă acum, că vor realiza și depăși 
sarcinile puse de partid în fața lor.

COVASNA
De la Brașov, secretarul general 

al partidului s-a îndreptat spre ju
dețul Covasna. Pe întregul traseu 
străbătut de elicopter se văd muncind 
pe ogoare, la prășit, plivit, cosit, la 
evacuarea apei, numeroși oameni ai 
muncii.

La sosirea în orașul Sf. Gheorghe, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
întâmpinat de tovarășul Ferdinand 
Nagy, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, care, in numele 
locuitorilor — români, maghiari, 
germani — exprimă secretarului ge
neral sentimentele de caldă recu
noștință pentru grija sa statornică, 
pentru tot ceea ce face ca țara în
treagă, județul Covasna să depășeas
că momentele grele provocate de 
inundații.

în cadrul întâlnirii cu membrii 
biroului comitetului județean de 
partid, secretarul general se intere
sează despre situația creată in 
această zonă de revărsarea apelor. 
Gazdele arată că in vederea preveni
rii inundațiilor s-a trecut in ultimul 
an, in spiritul indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la efectuarea unor 
ample lucrări de îmbunătățiri fun
ciare. Ele sînt in curs de execuție și 
urmează să fie terminate pînă la 
sfirșitul anului. Digurile amenajate 
au rezistat bine viiturilor, dar cele 
aflate în curs de realizare au fost 
rupte sau depășite de nivelul apelor. 
Ca urmare a inundațiilor, s-au produs 
(Continuare în pag. a IlI-a)

Izvoarele surate

ale dragostei de patrie
La fel ca și acum 

cinci ani, puhoiul — 
furișîndu-se aproape 
fără zgomot, ca o 
hienă — s-a năpustit 
perfid asupra noastră, 
a celor de pe malurile 
Mureșului, ale Niraju- 
lui, ca și asupra celor 
de pe Dîmbovița, de 
lingă Olt sau Dunăre ; 
asupra noastră, a tu
turor celor care pre
găteam — cu senti
mentul satisfacției 
fată de roadele ce se 
întrezăreau pe ogoa
re. cu hotârirea de a 
îndeplini cincinalul 
înainte de termen — 
rapoarte victorioase 
către partid. către 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care de 
multi ani militează 
neobosit și ne oferă 
înaltul său exemplu 
de eroism în muncă.

Apa a venit pe ne
simțite, stirnind, in 
prima clipă, spaima 
celor ce s-au po
menit . izolați, refu- 
giindu-se din fata va
lurilor amenințătoare, 
pe dealuri, in vîrfu- 
rile copacilor. pe 
stîlpi, în podurile ca
selor. Dar chiar din 
prima clipă de grea 
încercare, cind au ră
sunat întîiele strigăte 
de ajutor, s-a auzit, 
reverberată in toată 
tara, in toate inimile, 
chemarea secretarului 
general al partidului 
care îndemna energic 
la acțiune, la contra
atac. Am văzut, ne-am 
convins : întregul po
por, ca un singur om, 
a răspuns chemării la 
lupta împotriva sti
hiilor. Au răspuns 
toți cetățenii patriei, 
cu mic. cu mare, fără 
deosebire de naționa
litate.

Furia șuvoaielor s-a 
izbit de curajul și ho- 
tărîrea oamenilor, de 

spiritul lor de sacri
ficiu ; niciodată apa 
nu a întâlnit în calea 
ei o asemenea contra
ofensivă unitară si e- 
nergică. Pretutindeni 
am fost și sîntem 
martori la o strălucită 
manifestare a solida
rității. Se știe că în 
societatea noastră so
cialistă. ca urmare a 
activității educative a 
partidului, s-a creat o 
imensă forță morală. 
Iar acum. în cursul 
atacului frontal pre
gătit si desfășurat im-

însemnări de
SUT’O’ Andrâs

potriva stihiilor vrăj
mașe. această forță a 
unității moral-politice 
s-a manifestat in toa
tă plenitudinea sa. 
făcînd să pălească tot 
ceea ce ar fi putut fi 
străin conștiinței și 
atitudinii socialiste.

La Tg. Mureș, unde 
trăiesc și muncesc ro
mâni și maghiari, la 
Sighișoara, unde tră
iesc și muncesc și ger
mani, in comunele de 
pe malurile Nirajului
— ca pretutindeni un
de in zilele de dina
intea puhoiului răsu
nau în ritmul entu
ziast al muncii cinte- 
ce în toate aceste 
limbi — creația noas
tră comună — frăția
— se manifestă acum, 
în momentele de grea 
încercare, mai puter
nic decît oricînd, in 
spiritul luptei și nă
zuințelor care ne lea
gă trainic.

Apărînd bunurile 
noastre comune. ale 
patriei noastre comu
ne, brațele oameni

lor se înalță la che
marea prezentului și 
viitorului comun — 
pentru a salva copiii, 
pentru a repune in 
funcțiune uzinele, pen
tru a apăra recolta cu 
coasa și sapa. Pretu
tindeni, toate detașa
mentele se află in ac
țiune. Subliniez: umăr 
la umăr, fără deosebi
re de naționalitate. A- 
pele au izvorit din cer, 
trimise de furtună. 
Dar unde iși are iz
vorul unitatea celor 
care le-au înfruntat și 
le înfruntă eroic ? Iz
vorul acesta vine de 
departe, urcă din tre
cutul nostru comun. 
Amintirile — reîm
prospătate cu prilejul 
unor recente aniver
sări istorice — par
curg o distanță de mai 
multe secole, incă de 
acum 500 de ani, cind 
Nirajul iși avea albia 
pietroasă pe aceleași 
locuri unde s-a revăr
sat acum. Dar in e- 
forturile noastre în
frățite, Prezentul este 
mult mai viu. mai dă
tător de puteri, el se 
confundă cu insăși da
toria noastră patrio
tică pe care ne-o fa
cem aici și acum, in 
lumina perspectivelor 
mărețe deschise de 
Congresul al XI-lea al 
P.C.R.

în aceste zile, asu
pra noastră s-a re
vărsat multă apă în
volburată, tulbure. 
Multe izvoare curate 
de pe păminturile și 
din munții noștri s-au 
înnămolit. Dar izvoare
le limpezi și curate 
ale unității, ale fră
ției dintre români, ma
ghiari, germani și 
alte naționalități nu 
le va putea înăbuși 
nimeni — ele sînt 
izvoarele dragostei de 
patrie.
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SE MUNCEȘTE ZI Șl NOAPTE 
pentru protejarea localităților, continuitatea producției 

și strîngerea recoltei din zonele inundabile
SITUAȚIA ȘI PROGNOZA HIDROLOGICĂ

(cm)
650 Cotd 4? 

de 9.027975

rtMT/jWc?Orobetd 
TrSeverrn 
iO 674:

Legendă
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In harta și tabelul alăturat sint prezentate cote .(in centimetri) ale apelor Dunării 'înregistrate in ziua de 9 iulie (cifrele de deasupra) și prognoza 
pentru astăzi, 10 iulie (cifrele de dedesubt)

STAȚIA
HIDROMETRICA

COTELE DE
ATENȚIE 

(cm)

COTELE DE 
INUNDA
ȚIE (cm)

SITUAȚIA
ȘI PROGNOZA 

LA ZI

BAZIAȘ 600 690 563/590
DROBETA TR. SEVERIN 660 750 614/635
GRUIA 610 700 611/638
CALAFAT 550 600 566/595
BECHET 550 600 591/602
CORABIA 500 550 589/595
TR. MĂGURELE 500 550 561/565
ZIMNICEA 530 610 666/668
GIURGIU 570 640 648/651
OLTENIȚA 550 630 651/656
CĂLĂRAȘI 550 620 587/592
HÎRȘOVA 500 540 613/622
BRĂILA 560 610 567/573
GALAȚI 560 600 529/535
ISACCEA 360 540 432/438
TULCEA (mila 41,3) 330 380 374/381

Reporterii „Scînteiî11 transmit 
din punctele critice

La ORȘOVA, în primele ore ale 
dimineții : locuitorii orașului acțio
nează la apărarea porțiunii de cale 
ferată și a șoselei in zona de văr
sare a Cernei in Dunăre. Pe . lungi 
distante s-au înălțat și consolidat di
guri. „Am asigurat toate condițiile 
pentru a face față pericolului de 
inundare a halelor și utilajelor", ne-a 
spus Stelian Rascu. directorul Șan
tierului naval Orșova.

La PORȚILE DE FIER, viitura 
este așteptată, de asemenea, cu calm 
și siguranță. Marea hidrocentrală, 
cu oamenii ei de veghe la datorie, 
este gata să înfrunte apa. menținind 
constant un nivel corespunzător, la
cul de acumulare este pregătit să 
preia și în bună măsură să corecte
ze debitul viiturii.

în partea joasă a municipiului, 
DROBETA TUKNU-SEVERIN. pe 
malul Dunării, acolo unde se a- 
flă gara și Întreprinderea de va
goane. din prevedere, a fost înălțat 
un dig pe o lungime de 800 m. îm
pletind veghea cu munca, construc
torii de vagoane au reușit in aceste 

660 Cota prognozata 
pentru ziua de 
70. 077975

zile să scoată zilnic de pe banda de 
montaj 15 vagoane in loc de 12. cit 
se tăceau anterior.

în unitățile agricole care dis
pun de suprafețe întinse cultiva
te eu grîu in lunca Dunării se lu
crează cu toate forțele la recoltat, 
transportul și inmăgazinarea produc
ției. Peste 80 la sută din producția de 
grîu din această zonă se află deja 
la adăpost. (Dinu Popescu, Virgil 
Tăiaru).

La digul de protecție de la con
fluența Dunării cu Jiul (58,9 km) — 
BECHET-ZAVAL se lucrează la 
înălțarea și consolidarea acestuia in 
punctele critice. De asemenea, in ce
lelalte localități din iudei, aflate pe 
malul Dunării. în special in zona 
Calafatului, unde au fost depășite 
cotele de atenție (401 cm. ieri 9 iu
lie), au fost angajata detașamente or
ganizata din cetățeni, elevi, membrii 
gărzilor patrimfee și mijloace terasie- 
re pentru suprainălțarea digurilor și 
realizarea altor lucrări de protecție. 
Acolo unde nu sint asigurate legă
turi telefonice intre comandament și 

localitățile respective s-au stabilit 
legături radio.

Concomitent, In toate așezările din 
zonă se acționează cu hotărîre. zi și 
noapte, pentru strîngerea recoltei ce 
ar putea suferi din cauza inundații
lor. (Nicoîae Băbălău).

Detașamente organizate, cuprinzînd 
cooperatori, muncitori, elevi și 
militari, consolidează și înalță digul 
dintre CORABIA și Dăbuleni pe o 
distanță de 40 kilometri. S-a stabilit 
ca toate materialele existente in 
rada portului Corabia să fie eva
cuate. ca și materialul lemnos exis
tent in insulele Dunării. De aseme
nea. se urgentează cu toate forțele 
mecanice și manuale recoltarea cul
turilor din zona inundabilă a fluviu
lui. Se acționează energic, atit la 
I.A.S. Corabia, cit și la cooperativele 
agricole Orlea, Gur.a Padinii, Gîrcov, 
Giuvărăști etc. De asemenea, se con
solidează malurile Oltului și se su
praveghează în permanență debitul 
acestuia. (Em. Rouă).

Ieri, la GIURGIU, începind cu 
primele ore ale dimineții, pe între
gul front de lucru, in lungime de a- 
proape 20 kilometri, circa 5 000 de 
oameni, sprijiniți de 20 autoscrepe- 
re. 50 autobasculante, 10 buldozere, 
2 compresoare și alte mijloace teh
nice au lucrat neîncetat la consoli
darea și suprainălțarea digurilor.

în perimetrul portuar și în uni
tățile industriale s-au luat măsuri 
pentru ca activitatea economică să 
se desfășoare. în continuare. bine. 
Ieri, de pildă, la șantierul naval, 
odată cu incorporarea în digu
rile de protecție a 487 mc de pă- 
mînt, au fost ridicate deasu
pra cotelor de inundații 20 tone de 
piese. 60 mc material lemnos. 20 tone 
cărămidă refractară ș.a. Generali- 
zind cele trei schimburi. munci
toarele întreprinderii textile ..Du
năreană" au reușit să dubleze 
capacitatea producției în, secția de 
finisaje. întreprinderea de prefabri
cate din beton trimite de urgență 
materiale podurilor avariate.

Peste 1 000 de oameni din perso
nalul tehnic-administrativ al între
prinderilor. municipale și circa 1 000 
de elevi, organizați in detașa
mente, au lucrat, alături de țărani, 
pe ogoare. Au fost pregătite, de a- 
semenea. vasele fluviale necesare 
pentru ca transportul griului să poa
tă fi efectuat in maximum 24 de ore 
de la recoltare. (Mihai Iordănescu).

OLTENIȚA. întreaga zonă de a- 
proape 40 km de dig cuprinsă Intre 
Chirnogi și Minăstirea a fost cerce
tată din nou cu atenție si a fost pusă 
sub supravegherea permanentă a u- 
nor specialiști — pe lingă care au 
fost constituite, pe tot traseul, deta
șamente de intervenție formate din 
mecanizatori și alți lucrători din 
agricultură și din orașul Olte
nița. Cheiul din beton de la 
șantierul naval. înălțat recent la 
peste o jumătate de metru pe 

o lungime de 200 metri, a început 
să fie supraînălțat, iar în spatele ca
lelor de asamblare a fost construit 
un dig din pămînt de aproape 500 
de metri, la suprainălțarea căruia se 
lucrează continuu. Din portul orașu
lui și de la întreprinderea de nutre
țuri combinate, aflată pe malul Du
nării, au fost evacuate toate materia
lele, mărfurile și produsele ce ar 
putea fi periclitate de creșterea ape
lor.

Cel de-al doilea front se desfășoa
ră dincoace de diguri, unde mal sint 
de recoltat, mai ales la I.A.S. Prundu 
și Chirnogi, peste 4 000 de ha cu grîu. 
O mare concentrare de forțe meca
nice și umane — combine trimise și 
din alte unități, cetățeni din comu
nele învecinate și din orașul Oltenița, 
tractoare cu remorci și autocamioane 
înotind uneori pe drumurile des
fundate — iată imaginea frontului 
piinii. (Alexandru Brad).

în municipiul CALARAȘI se lu
crează, de asemenea, necontenit, zi și 
noapte, pentru apărarea Orașului de 
viitura ce se anunță pe Dunăre și pe 
brațul Borcea. Peste 700 de oameni 
ai muncii din municipiu, constituit! 
în detașamente, desfășoară o in
tensă muncă pentru a supraînăl- 
ța digul ce protejează partea de sud 
a, orașului. Mijloace mecanice de 
mare randament au permis ca într-un 
timp record digul să fie suprainăl- 
țat și consolidat cu fascine, dale de 
beton și saci cu nisip pe o distanță 
de peste un kilometru. Digul de la 
Chiciu a fost, de asemenea, consoli
dat.

Concomitent, se acționează hotărit 
pentru consolidarea digului ce apără 
incinta îndiguită a I.A.S. „Mircea

Evoluția viiturilor pe Dunăre
o Maximele debitelor și nivelu

rilor se vor înregistra intre 13—15 
iulie (pe sectorul Drobeta Tr. Se
verin—Zimnicea și HirșOva—Tul
cea) și intre 11—12 iulie (pe sec
torul Giurgiu—Călărași).

e Nivelurile sint in creștere pe 
sectoarele Drobeta Tr. Severin— 
Corabia (datorită undei de viitură 
formată in afara țării, pe cursul 
superior și mijlociu al Dunării) și 
Oltenița—Tulcea (datorită riurilor 
Olt — debit de vărsare 2 500 mc/s 
— și Argeș — debit la vărsare 
1 500 rrie/s). în prezent se înre
gistrează maxime de debit și nivel 
in sectorul Tr. Măgurele—Călărași, 
unde cota de inundație a fost de
pășită în medie cu 10—50 cm.

ASTAZI, 10 IULIE :
» Debitul Dunării la intrarea în 

țară va fi de circa 10 300 mc/s.
e Se prevăd creșteri mai mari 

pe sectoarele Drobeta Tr. Severin— 
Corabia și Călărași—Tulcea și 

Vodă" și se fac rezerve de mate
riale pentru a se interveni in locu
rile amenințate de viitura apei. Toate 
materialele depozitate pe malul 
Borcei au fost evacuate pe locuri 
ferite de inundații. (Emil Vasilescu).

Luni după-amiază a inceput la 
GALAȚI construirea unui dig de 
protecție înalt de 1 m, pe o lungime 
de peste 9 kilometri, din care 3.2 
kilometri în soluție definitivă din 
beton. Digul urmează să apere de 
furia apei o întinsă zonă din muni
cipiul Galați. Miercuri, digul era ter
minat pe numeroase tronsoane.

La șantierul naval, mii de munci
tori, organizați în detașamente, au 
lucrat fără răgaz în aceste zile, 
construind pe 1 200 de metri un 
dig din sacî umpluți cu pămînt. con
solidat cu lemn si elemente prefa
bricate. Concomitent au fost luate 
măsuri de protejare a mecanismelor 
si utilajelor riavale aflate pe cale și 
la danele de armare. (Dan Plăeșu).

în județul TULCEA, pină în 
ziua de 8 iulie s-au ridicat ori supra
etajat 12 km liniari de dig în zonei» 
Dăieni, Mahmudia și C.A. Rosetti șl 
s-au supraetajat 16 km de dig în zona 
Carasuhat. Obretin și Dranov. Pe în
treaga lungime a digurilor de apăra
re, pe care se patrulează acum per
manent, au fost depozitate fascine, 
saci cu pămînt, piatră și utilaje de 
intervenție. în localitățile Partizan, 
Gorgova, Vulturul. Mila 23 și Grin- 
du, situate în Delta și lunca Dunării, 
au fost dirijate pontoane-dormitor 
pentru populația care va fi evacuată.

La ora cind transmit aceste rin- 
duri, la Tulcea plouă torențial. (T. 
Oancea).

mici oscilații pe sectorul Tr. Mă
gurele—Oltenița.

o Cotele de atenție vor fi de
pășite în sectoarele: Gruia—Bechet 
(cu 10—50 cm). Călărași—Cerna
vodă (cu 40—90 cm), Isaccea—Tul
cea (cu 50—80 cm).

o Cotele de inundație vor fi de
pășite in sectorul Corabia—Oltenița 
(cu 50—30 cm) și la Hîrșova (cu 
82 cm).

Hidrologul Corbu Vrabie, care 
ne-a furnizat aceste informații, a 
mai precizat :

Serviciul de prognoze hidro al 
Institutului dc meteorologie și hi
drologie anunță pe toți cei inte
resați — întreprinderi, instituții, 
cooperative agricole etc. — că IN- 
I’ERMANENȚA, ziua și noap
tea, LA TELEFOANELE 33 45 07, 
33 20 51 ȘI 33 73 05 vor putea ob
ține date exacte despre nivelurile 
și debitele înregistrate de-a lungul 
întregului curs românesc al Dună
rii, (FI, Ciobăncseu),

Reporterii urmele puhoaielor: PAGUBELE SlNT MARI
-mi mre, mi puternică decit orice să fie voința noastră de a infringe 

greutățile, de a recupera pierderile suferite de economia națională
„Apele au ajuns pînă la ziduri... 

purtam utilajele pe brațe44
Harghita. Un județ care s-a min- 

drit totdeauna cu armonia plaiurilor 
sale. De pildă, faptul că dealurile și 
cimpiiie ii sint udate de patru riuri 
puternice și pitorești : Tirnava Mare, 
Homorodul, Oltul și Mureșul. în a- 
ceste zile insă, cele 4 riuri. primind 
numai pe cuprinsul județului apele 
sporite de ploi torențiale a aproape 
70 de afluenți, au adus Harghitei pa
gube insemnate. Potopirile din zile
le de 1—3 și 6—7 iulie au afectat, 
mai mult sau mai puțin grav, aproa
pe intreaga suprafață a Harghitei. O- 
dorheiu-Secuiesc, Cristuru-Secuiesc, 
Atidul, Zetea, Mugenii, Secuienii, Și- 
moneștii, Sinsimionul, Plăieșii de 
Jos. Mărtinișul ș.a. — așezări ir.flo- 
ritoare, prinse in iureșul bătăliei pen
tru cincinal, pentru recoltă — și-au 
înscris numele pe lista localităților 
calamitate. Pagubele au fost impre
sionante : case cotropite de ape, sute 
dil ele avariate grav. De ase
menea, zeci de poduri, sute de 
podețe, zeci de kilometri de dru
muri județene și comunale, mari 
porțiuni de cale ferată au' fost 
distruse sau avariate. Furia ape
lor nu a iertat nici o serie dintre 
unități importante ale înfloritoarei 
economii a acestui județ. Au fost 
afe-tate total întreprinderea de con
fecții. întreprinderea „Tehnoutilaj", 
întreprinderea de ață și filatura, 
fabrica de mobilă și abatorul din 
municipiul Odorlieiu-Secuiesc. topi
toria de in din Cristuru-Secuiesc și 
salina Praid. Partial au mai fost 
afectate unitățile U.F.E.T.. fabrica de 
lapte și fabrica de piine din Odor- 
heiu-Secuiesc. filatura de fire și 
sfori, fabrica de unt și fabrica de 
mobilă din Cristuru-Secuiesc. fa
brica de teracotă din Zetea. Aces
tora li se adaugă inundarea unei 
mari suprafețe agricole.

într-o pilduitoare unitate de acțiu
ne. oamenii muncii români și ma
ghiari din județ, sub conducerea co
mitetului județean de partid, au tre
cut din prima clipă la luptă vite
jească cu apele. Zeci de mii (situa
ția operativă de ieri raporta peste 
31 000 de prezențe la lucru in zonele 
calamitate) de oameni, in sute de 
locuri, au înscris in cronica de mun
că și luptă a acestor zile fapte de 
adevărat eroism. „Am purtat utila
jele pe brațe" — ni s-a spus la O-

dorheiu-Secuiesc. într-adevăr. sute 
de tone de utilaje, materii pri
me și materiale au fost Înăl
țate cu brațele de- către munci
torii de la fabrica de ață, filatură, 
„Tehnoutilaj", fabrica de mobilă 
spre a fi salvate de apă. Iată un 
fapt definitoriu : siderurgiștii vlă- 
hițeni, folosind cu ingeniozitate uti
lajele de pe șantierul de construcții 
destinat dezvoltării întreprinderii, au 
ridicat un adevărat baraj in calea 
apelor care periclitau turnătoria. A- 
pele au ajuns la ziduri, dar cuptoa
rele nu s-au stins. Zecile de mun
citori, în frunte cu Nicoîae Crainic, 
șeful secției, și Domokos Ferencz, 
secretarul organizației de partid, 
n-au părăsit întreprinderea pînă ce 
pericolul nJa fost înlăturat. (O știre 
dc ultimă oră ne arată că la Vlăhița 
harnicii siderurgiști au realizat. în
tr-o zi record, menită să suplimen
teze angajamentele luate de ei. 100 
tone de fontă in plus și o pro

utilai chimicLucioasa șosea a apelor a cuprins și întreprinderea de 
din Găeștl

ducție suplimentară în valoare de o 
jumătate de milion).

Este cel mai potrivit imbold pen
tru flacăra conștiinței comuniste care 
încălzește inimile și înzecește for- 

. țele oamenilor de pe aceste locuri, 
uniți în același efort de înfruntare 
a stihiilor cu întreaga țară. Datorită 
acestui efort, la puține zile de la 
declanșarea calamităților, toate uni
tățile industriale afectate lucrau la 
intreaga capacitate. Dar lupta cu 
apele nu s-a Încheiat. Ploile toren
țiale căzute alaltăieri au provocat 
noi inundații la Atid si Avrămesti, 
la Cristuru-Secuiesc. Șimonești. Se- 
cuieni, la Tușnad-Sat, la Plăieșii 
de Jos.

La ora tirzie din seară cind trans
mitem. în întregul județ lupta cu 
apele și cu urmările distrugătoare 
lăsate de ele continuă. De pildă, la 
Odorheiu-Secuiesc. in cartierele 
Insula. Lenin și Republica. acolo 
unde din 5 000 de locuitori 2 000, au 
avut de suferit de pe urma calami
tăților, lucrările de îndepărtare a 
apelor, de curățire și consolidare, de 
reluare a vieții normale continuă la 
lumina reflectoarelor.

Petre DRAGU 
Emil MARINACHE

ACOLO UNDE CU O SĂPTĂMÎNĂ ÎN URMĂ 
NU SE CIRCULA DECÎT CU AMFIBIILE

Titu—Găești—un itinerar 
al reconstrucției din mers

întrebarea secretarului comitetului 
orășenesc de partid Titu, tovarășul 
Ion Badea, este simplă : „Care este 
siluația de fapt. azi. la ora 17 ?'* 
Răspunsurile se succed cu rapidita
te. simple și concrete : Schela Titu : 
„43 de motoare electrice au fost de
teriorate ; in prezent toate cele 60 
de sonde afectate de furia apelor 
sint în bună stare de activitate." în
treprinderea de industrie locală : „au 
fost afectate cinci secții de producție, 
care și-au întrerupt total activitatea. 
In citeva zile, producția va reintra in 
normal in toate secțiile afectate". în
treprinderea de aparataj electric și 
de instalații : „Activitatea întreprin
derii a fost întreruptă două zile și 
jumătate. Vor fi recuperate încă în 
această lună pierderile de producție, 
în prezent se lucrează normal în in
treaga întreprindere".

Oamenii acestui tînăr oraș stnt 
conștienți că revenirea la normal 
este posibilă numai și numai prin 
munca lor, că ea presupune eforturi 
deosebite, suplimentare la locurile de 
muncă și, ap,oi, in afara programu
lui,. alte eforturi pentru readucerea 
grabnică a locuințelor inundate în 
stare de folosință. Căci aici, pe lingă 
sectoarele productive, a fost puternic 
afectat și fondul locativ, 1 200 de lo
cuințe fiind inundate și alte citeva 
zeci distruse.

Seara tirziu. pe directorul între
prinderii ele aparataj electric și de 
instalații Titu. Andrei Costea. il in- 
tilnim in secțiile de fabricație. Fata 
obosită trădează zile și nopți de ne- 
odihnă.

— Cu toate măsurile luate in ajun 
pentru prevenirea inundării fabricii, 
ne spune directorul, apele au năvălit 
și ne-au obligat să intrerupem activi
tatea. S-a lucrat după aceea 
zi și noapte. Nu mai știu exact 
cit. 65—75 de ore fără întrerupere, 
fără pic de odihnă. Și. după o zi și 
jumătate de la inundații, prima sec
ție a întreprinderii, secția chimică, 
lucra normal. După două zile și ju
mătate de la Inundații, in Întreaga 

fabrică se lucra. Dar nu la parame
trii normali.

— Am apelat din nou la muncitori, 
ne spune inginerul-șef Ion Bucur, 
împreună cu ei am stabilit măsurile 
necesare. Am reorganizat complet 
schimburile. Din rîndul muncitori
lor au venit o seamă de inițiative : 
reglorii au hotărit să reducă la o 
treime timpul necesar schimbării ma
trițelor, iar cei de la reparații au 
redus la jumătate timpul normat pen
tru repararea unor mașini.

La despărțire, directorul Costea ne 
spune : „încă in această lună vom 
recupera rămînerile in urmă provo
cate de inundații și vom realiza o 
producție suplimentară de un milion 
lei".

Găești. La mijlocul săptămînii tre
cute, pe șoseaua ce străbate locali
tatea, nu se putea circula decit cu 
amfibiile, apa fiind de un metru și 
jumătate înălțime.

Pe pereții halelor și atelierelor În
treprinderii de utilaj chimic se mai 
vede incă cicatricea rănilor lăsate de 
apele noroioase. Stația electrică de 
6 kV, majoritatea instalațiilor din 
subteran au fost integral inundate. 
Mașinile-unelte se acoperiseră de o 
crustă groasă de noroi.

Zile și nopți fără Întrerupere a fost 
pompată apa revărsată în ateliere, 
au fost curățate instalațiile și utila
jele. piesă cu piesă, de milul depus.

Ieri uzina trăise un mare eveni
ment : fusese pusă in funcțiune tur
nătoria, ultima secție care mai avu
sese un șir de probleme nerezolvate. 
La ora cind am fost și noi in uzină 
cuptorul electric de 3 tone dăduse 
de acum două șarje. Ni s-a povestit 
pe larg despre munca fără preget a 
maistrului Constantin Mihai, a oa
menilor din brigada comunistului Ion 
Frunză, a electricianului Ion Stoica, 
oameni care nu au plecat de 72 de 
ore de lingă cuptoare, asigurindu-se 
că sint în deplină stare de funcțio
nare. Studentul Mihai Maftei — 
fost muncitor aici și acum aflat la 
practica de vară in uzină — a mun

cit cot la cot cu tovarășii săi, spăllnd 
piese, refăcînd Instalații, suprave
ghind funcționarea cuptoarelor. E- 
xistă o solidaritate In sens mutual. 
Oameni ca lăcătușul Mihai Calotă 
din Leordeni sau turnătorul Gheor- 
ghe Stoica din Mătăsaru, care au ră
mas pe baricadele uzinei, deși acasă 
apa le făcea mari pagube in gospo
dăria personală, vor primi acum — 
potrivit unei hotărîri unanime a co
lectivului — sprijinul tovarășilor lor 
de muncă spre a-și reface locuințele 
și gospodăriile.

— Azi — ne spunea ing. Gheorghe 
Zegheru, directorul întreprinderii — 
producția e aproape de plan. Deși 
pagubele au fost mari, vom face to
tul ca în cel mai scurt timp să le re
cuperăm.

DUPĂ O ÎNCLEȘTARE DRAMATICĂ.

Două sate de la confluența Călmățuiulul 
cu Dunărea au dispărut de pe hartă

Scriu din județul Brăila. La con
fluența Călmățuiului cu Dunărea au 
existat două sate — Nicolești și Gura 
Girluței. Nu mai sint. Au fost șterse 
de pe harta țării. Le-a șters apa. Du
nărea, umflată, ghiftuită de apă, 
sătulă de apă, n-a vrut să mai bea 
și Călmățuiul, N-a reușit să-1 mai 
bea.
. Mai întii a fost amenințarea. O 

amenințare cumplită. Ap’oi a început 
lupta. Au pregătit absolut tot ce tre
buia pentru o eventuală evacuare. 
Si. ca să fie mai siguri, chiar au 
evacuat Paralel cu aceasta au înăl
țat diguri, deciși să reziste pină in 
ultima clipă. O ultimă clipă care a 
venit, totuși... De astăzi, 9 iulie di
mineața. cele două sate nu mai sint.

Aseară am fost acolo.
Am văzut oamenii, satele lor, ca

sele lor cu berze pe hornuri, hainele 
lor. școala lor. cimitirul lor, anima
lele lor. viața lor. Și apa lor. 
Extraordinar de marea lor apă. 
Extraordinar de multa lor apă. Apa 
din satele lor. din casele lor. din hai
nele lor. Am văzut rezistența lor.

Gura Girluței și Nicolești : 402 lo
cuitori. 128 familii. 126 de case. 380 
de animale. Oamenii nu s-au dat 
bătuți pină in ultima clipă. Atunci 
cind nu se mai putea face nimic, 
atunci cind apa a inecat și a mis
tuit totul au plecat. Oamenii 
și-au cules dinainte cele 350 hectare 
cu orz, 300 hectare cu griu și au

De lâ tovarășul Nicoîae Sendrolu, 
primarul orașului Găești — care abia 
venise dintr-un sat aparținător de 
Găești, unde muncise cot la cot cu 
țăranii la stringerea recoltei de pe te
renurile băltite — am aflat că. In po
fida măsurilor Întreprinse chiar din 
primele ore ale inundațiilor, au fost 
totuși avariate integral un mare nu
măr de case ale cetățenilor, iar in 
ce privește cele afectate de diluviu, 
se poate vorbi că in această catego
rie intră întreg fondul locativ al ora
șului. A și inceput insă refacerea, ne 
spune primarul.

Vicîor BJRLĂDEANU 
Viorel SALĂGEAN

plecat. Și-au căutat cu șalupa ani
malele pierdute în apă. Le-au găsit. 
La necazul lor a participat și primul 
secretar al județului.

Au plecat In ultima clipă.
Tractoriștii Nicu Manea și Lache 

Tigău au cărat pămînt la dig pină in 
ultima clipă. Cota .și clipa 620. 
Bătrinii Dobre Dumitru și Tu- 
dorache V. Niculai, ambii de 70 de 
ani. a.u bătut cu maiul in dig pină in 
ultima clipă. Cota sau clipa 620. 
Doctorița Iordănița Boroș și echi
pa ei au dezinfectat apa din fintini 
pină in ultima clipă. Doda Răducan 
și-a suflecat pantalonii lui de școlar 
în clasa a III-a. a pus caietele și căr
țile in servietă și aplecat. Nevasta lui 
I asile Nedelcu s-a suit in barcă, a 
strins rufele puse la uscat pe frin- 
ghie. și-a luat copiii și a plecat. Mi- 
haela Mogoș și-a pus fetițele in barcă 
și a plecat. Ionică Neculai a tras 
singur la rame să salveze două bărci 
cu lăzi ale cooperativei, lăzi, lăzi 
goale — și a plecat. Ion Duțu, pri
marul. și-a strins satul și a plecat. 
N-a existat nici o pierdere de viață 
omenească. Oamenii au plecat ca să, 
existe și să reziste. își vor construi 
alte vetre in comuna Stăncuța

Satele Nicolești și Gura Girluței nu 
mai sint. Le-au înghițit apele.

Dar trăiesc prin oamenii lor.

Mircea BUNEA 
corespondentul „Scinleli"
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pagube însemnate, mai cu seamă în 
agricultură. Oltul, Rîul Negru, ca și o 
serie de pîraie de munte au inundat 
circa 19 000 ha. Prin intervenția 
hotărită a oamenilor muncii din uni
tățile de stat și cooperatiste, tere
nurile afectate au fost în mare parte 
eliberate. Apa mai băltește pe circa 
3 000 ha. Dacă ploile vor înceta, apa 
de pe această suprafață se va scurge 
prin canalele care se sapă. în acest 
scop au fost instalate motopompe, 
chiar în culturile de cartofi.

— Trebuie să mobilizați toate for
țele și mijloacele — spune secretarul 
general al partidului. Folosiți toate 
pompele, atit cele de ia întreprinderi, 
cit și de la unitățile de pompieri. Să 
aveți la dispoziție toate aceste 
mijloace, împreună cu persoanele 
care le mînuiesc. Trebuie să stabiliți 
care sint lucrările prioritare. Să în
cepeți neîntîrziat lucrul pe fiecare 
parcelă de pămint pentru a nu pierde 
nimic din recoltă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu arată 
că este necesar ca munca să fie foarte 
bine organizată, să fie folosite în 
mod rațional și eficient toate forțele 
disponibile. Se impune să se consti
tuie în fiecare comună, sub condu
cerea activiștilor de partid, a comu
niștilor, brigăzi specializate pentru 
diferite lucrări — pentru eliminarea 

j’-'oei, îngrijirea culturilor — brigăzi 
j sarcini și răspunderi precise, a 

căror executare să se urmărească prin 
control operativ.

în ceea ce privește amenajările 
hidrotehnice care urmează să fie 
realizate, secretarul general al parti
dului arată că proiectele trebuie să 
fie revăzute, că ele vor fi elaborate 
pe bazine hidrografice, intr-o con
cepție unitară, bine gîndită.

— Avem în vedere elaborarea unui 
program complex — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — asigurindu-se 
mijloacele necesare. La realiza
rea acestui program trebuie să-și 
aducă contribuția toți oamenii mun
cii. Specialiștii vor studia pe te
ren soluțiile cele mai eficiente 
de executare a unor amenajări de 
regularizare a cursurilor de apă, de
secări și irigații. Anumite lacuri pot 
fi folosite pentru irigații și piscicul
tura. Pentru aceasta trebuie să con
struim baraje care să constituie so
luții definitive.

Secretarul general al partidului re
comandă comitetului județean al 
P.C.R. și consiliului popular jude
țean să aibă în atenție crearea unui 
grup de specialiști care să facă proi- 
puneri privind soluțiile cele mai a- 
vantajoase de amenajare a rîurilor. 
De altfel, vor fi stabilite răspunderi 
pentru fiecare comună și oraș pri
vind întreținerea cursurilor de apă.

în timpul discuțiilor, primul secre
tar al comitetului județean de partid 
arată că în zootehnie, deși activita
tea a avut de suferit de pe urma 
inundațiilor, aceasta s-a desfășurat 
aproape normal. Nu s-au înregistrat 
pierderi de animale, iar producția de 
lapte s-a menținut constantă.

Răspunzînd la o întrebare a secre
tarului general al partidului, tova
rășul Ferdinand Nagy arată că pe 
cuprinsul județului au fost amena
jate pînă acum pășuni alpine însu- 
mind peste 5 000 ha și că suprafața 
lor se va dubla. Ele au dat rezultate 
foarte bune, asigurind .de. 3 ori mai 
multă masă verde decit înainte.

— Vă raportăm, tovarășe secretar 
generai, că vom putea depăși cu 30— 
40 la sută efectivele de taurine pla
nificate.

— Aveți toate condițiile să obțineți 
o recoltă bogată de furaje. Trebuie 
să faceți totul pentru a o salva, pen
tru a o strînge la timp — arată to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Abordîndu-se problema activității 
din industrie, gazdele informează că 
jumătate din pagubele provocate de 
oprirea unor fabrici au fost de pe 
acum recuperate prin hărnicia oa
menilor muncii de aici, care s-au an
gajat să lucreze in schimburi pre
lungite și în zilele libere pină la re
cuperarea totală a pierderilor din 
acest sector.

Apreciind această inițiativă, secre
tarul general al partidului cere să se 
acționeze cu toată fermitatea pentru 
onorarea întocmai a contractelor în
cheiate cu beneficiarii de peste ho
tare și pentru depășirea planului li
vrărilor la export.

în incheierea intilnirii, primul se
cretar al comitetului județean a ex
primat. in numele comuniștilor, al 
tuturor oameniloi’ muncii, hotărirea 
fermă de a traduce neîntîrziat în via
tă indicațiile secretarului general, 
asigurînd că se va acționa în mod 
susținut pentru desfășurarea normală 
a activității de producție în toate u- 
nitățile, pentru salvarea recoltei, 
pentru lichidarea in cel mai scurt 
timp a urmărilor inundațiilor.

HARGHITA
Al treilea județ vizitat de secretarul 

general al partidului în cursul dimi
neții de miercuri.

La Odorheiu-Secuiesc, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost salutat de 
tovarășii Ludovic Fazekaș, prim-se- 
cretar al comitetului județean de par
tid, Traian Ștefănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., Uborny Mihai, prim- 
secretar al comitetului municipal de 
partid. Municipiul a fost puternic lo
vit de revărsarea apelor Tirnavei 
Mari, care au provocat pagube ma
teriale întreprinderilor, locuințelor. 
Cetățenii au acționat cu fermitate 
pentru a lichida cit mai grabnic ur
mările inundațiilor. Alături de ei 
s-au aflat în bătălia cu apele peste 
2 000 de tineri elevi și studenți care 
își petreceau vacanța în tabere. Cu 
maturitate, cu înalt simț patriotic, ei 
au‘ muncit zi și noapte. Se vădește 
deci că acolo unde s-au înțeles co
mandamentele luptei hotărite pentru 
combaterea efectelor calamității, unde 
se acționează energic pentru, traduce
rea in fapt a măsurilor stabilite de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, oamenii depășesc orice 
greutăți. Raportind că întreprinderile 
lucrează in prezent la capacitatea 
normală, că au fost restabilite trans
porturile. primul secretar al comite
tului județean de partid subliniază 
că în agricultură mai sint încă multe 
lucruri de rezolvat, salvarea finului 
de pe marile suprafețe inundate con
stituind problema nr. 1 pentru aceas
tă regiune, unde creșterea vitelor 
reprezintă o pondere importantă în 
economia județului.

Și aici, secretarul general al parti
dului recomandă să se constituie de
tașamente in fiecare comună. în 
frunte cu activiștii de partid și de 
stat, cu organele Ministerului de In
terne. cu sarcini precise, pe fiecare 
obiectiv în parte : stringerea recoltei, 
desecări, reînsămințări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vizi
tează fabrica de ață și uzina „Tehno- 
utilaj", două obiective afectate de 
inundații, care și-au reluat activita
tea normală datorită modului exem

plar in care muncitorii de aici, aju
tați de cetățeni, au apărat mașinile 
și utilajele de apă, iar îndată după 
retragerea acesteia au făcut ca pro
cesul de producție să se desfășoare 
normal. Tovarășul Ceaușescu se o- 
prește și stă de vorbă cu oamenii.

—. Care este situația ?
— Acum e bine, tovarășe Ceaușescu. 

Muncim fără răgaz. Am reușit să 
trecem de greutăți, răspund oamenii.

— Foarte bine — subliniază secre
tarul general al partidului. Trebuie 
să învingem greutățile, să mergem 
înainte.

— Așa vom face. Vă asigurăm că 
treaba n-o să sufere.

Uniți de aceeași voință, mobilizați 
de chemarea adresată de secre
tarul general al partidului în
tregii noastre națiuni, români și 
maghiari s-au ridicat ca un sin
gur om în calea apelor. Ei acțio
nează acum cu hotărire pentru recu
perarea pagubelor, pentru ca activi
tatea să cunoască cote maxime, su
perioare celor dinaintea inundațiilor. 
O demonstrează însuși modul cum 
funcționează la capacitatea maximă 
cele două fabrici vizitate de secre
tarul general al partidului, ca și ce

Recomandări prețioase, soluții concrete pentru normalizarea grabnică a situației, cu prilejul vizitei la Rupea. întreprinderea de stofe Sighișoara șl întreprinderea chimică Turda

lelalte întreprinderi ale orașului. Oa
menii realizează, în schimburi pre
lungite, producții sporite. Pentru 
toate acestea, secretarul general al 
partidului adresează muncitorilor, or
ganizațiilor de partid calde felicitări, 
urări de sănătate, noi succese.

Și la Odorheiu-Secuiesc, ca și la 
Brașov, iar ulterior la Sighișoa
ra și Tirnăveni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu schițează cu reprezentanții 
organelor locale elemente definitorii 
pentru sistematizarea bazinelor hi
drografice ale Oltului și Tirnavelor, 
în cadrul Programului complex de 
regularizare a tuturor cursurilor de 
apă, hotărît recent de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. în 
acest context, secretarul general al 
partidului arată că in prezent tre
buie să se treacă cu forțe locale la 
refacerea, consolidarea și îmbunătă
țirea lucrărilor de apărare existente, 
să se realizeze in acest cadru diguri 
care să poată rezista la cotele de virf 
ale viiturilor.

MUREȘ
De aici, elicopterul survolează nu

meroase localități de pe valea Tirna
vei Mari din județul Mureș, care a 
avut mult de suferit de pe urma i- 
nundațiilor. în această parte a țârii 
au fost afectate 202 localități, 34 în
treprinderi industriale și unități eco
nomice, precum și o suprafață agri
colă de 42 000 hectare. Au fost dis
truse 282 case, iar alte 7 534 avariate, 
peste 10 000 oameni au fost nevoiți 
să-și părăsească locuințele.

Secretarul general al partidului so
sește în centrul industrial Sighișoara 
— oraș care a fost cel mai puternic 
lovit de furia apelor. Cetățenii ora
șului — români, germani și ma
ghiari — muncesc cot la cot. cu băr
băție și curaj, de zile și nopți, fără 
întrerupere, sprijiniți de ostași ai for
țelor noastre armate, pentru a nu 
lăsa pradă puhoaielor roadele mun
cii lor, modernele unități industriale 
ridicate în această străveche locali
tate ardeleană. .Munca lor titanică a 
dus la limitarea pagubelor și relua
rea în scurt timp a activității nor
male în unele unități. Acțiunile pen
tru înlăturarea urmărilor grele lăsate 
de puhoaiele apelor continuă fără 
răgaz la ora sosirii secretarului gene
ral al partidului.

în bătălia lor împotriva calamității, 
sighișorenii simt alături de ei umă
rul de nădejde al întregului popor. 
Răspunzînd chemării secretarului ge
neral al partidului, aici ap venit din 
diferite zone ale țării peste 3 000 de 
muncitori și specialiști de diferite 
profesii, care participă la crearea 
condițiilor în vederea restabilirii rit
mului normal al vieții.

Sosirea în mijlocul sighișorenilor a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a con
stituit pentru locuitorii orașului un 
puternic imbold la noi fapte de mun
că, o nouă dovadă a grijii pe care 
partidul, secretarul său general o 
poartă tuturor locuitorilor țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
intîmpinat la sosire de tovarășul Iosif 
Banc, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. loan Florea, prim-secretar 
al comitetului județean de partid.

Tovarășul Nicolae Ceaușfescu este 
informat că, datorită bărbăției și ab
negației cu care s-a lucrat și se lu
crează. au fost repuse în funcțiune o 
bună parte din unitățile afectate.

La țesătoria de mătase, pretutin
deni se lucrează la demontarea și 
curățirea pieselor, utilajelor și insta
lațiilor. în secțiile de țesătorie. unde 
au fost acoperite total cele 160 de 
războaie, majoritatea de tip jakard, 
utilaje de mare tehnicitate, lucrează 
la demontare, spălare și verificare 
piesă cu piesă peste 500 de specia
liști din unități ale industriei ușoare 
din Tg. Mureș. Baia Mare. Cluj-Na- 
poca, București și din alte centre. 
Două utilaje de mare finețe pentru 
executat broderii pe țesăturile din 
mătase au fost preluate pentru re
punerea în stare de funcționare de 
un colectiv al întreprinderii „Metalo- 
tehnica" din Tg. Mureș. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere colectivului 
unității, ministrului industriei ușoare. 
Gheorehe Cazan, să întreprindă cele 
mai eficiente măsuri în vederea fi
nalizării acestei dificile munci, în așa 

fei incit să se asigure în continuare 
o calitate superioară a produselor. 
Pe străzile Nicolae Titulescu și 
Gheorghe Lazăr. străbătute pe jos de 
secretarul general al partidului în 
drum spre o altă întreprindere, sute 
de cetățeni și militari prezenți la lu
crările de înlăturare a nămolului 
adus de ape, la repararea clădirilor, 
refacerea gardurilor și alte activități 
gospodărești își întrerup pentru o 
clipă activitatea pentru a-1 saluta cu 
deosebită căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Și la întreprin
derea de stofe, aceeași stăruitoare 
preocupare pentru repunerea ei grab
nică în producție. Aici, 85 de răz
boaie situate în halele de la etaj, 
care nu au fost atinse de ape. au 
început să producă ca urmare a re
stabilirii alimentării cu energie elec
trică. Colectivele secțiilor țesătorie, 
filatură și vopsitorie s-au angajat ca 
în decurs de cel mult o săptămînă să 
reintre în funcțiune toate utilajele.

într-o altă unitate industrială si- 
ghișoreană — țesătoria de bumbac — 
lucrările de repunere în circuitul 
productiv sint mai avansate. Aproape 
jumătate din totalul războaielor de 
țesut lucrează, altele se află în probe.

Directorul întreprinderii. Cornel 
Cerbu. informează că aici munca a 
fost constituită pe echipe și brigăzi 
pe specialități, care vor asigura ca 
cel mai tirziu pînă la jumătatea a- 
cestei luni toate secțiile de produc
ție să-și reia activitatea.

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid informează pe to
varășul Nicolae Ceaușescu că orga
nele locale, specialiștii s-au preocu
pat de găsirea unor soluții care pe 
viitor să ferească meleagurile mure
șene de noi inundații. în această di
recție se arată că au fost întocmite 
ample studii.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a ce
rut ca aceste studii să fie temeinic 
pregătite și înaintate spre aprobare 
forului coordonator.

Apreciind în mod deosebit eforturi
le depuse de sighișoreni. munca plină 
de abnegație pentru înlăturarea mari
lor daune provocate de inundații, pen
tru diminuarea pierderilor și desfășu
rarea normală a activității productive 
in intreprinderileLSi umlățile econo
mice ale orașului" secretarul ge
neral al partidului a cerut or
ganizației județene de partid, or
ganizației orășenești, comuniștilor, 
tuturor cetățenilor să ' facă totul 
pentru lichidarea grabnică a urmări
lor inundațiilor.

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid a asigurat pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu că oamenii 
muncii, in frunte cu comuniștii, iși 
vor mobiliza toate forțele pentru ca 
planul și angajamentul pe acest an 
să fie îndeplinite in mod exemplar.

Greu lovit de furia apelor, care au 
provocat puternice explozii la unul 
din depozitele de carbid, au avariat 
cuptoare și alte instalații, Combina
tul chimic de la Tirnăveni oferă ima
ginea unei mari concentrări de forțe 
umane și tehnice. în ajutorul celor 
4 500 de muncitori care, concomitent 
cu asigurarea proceselor de produc
ție la instalațiile neafectate, lucrează 
zi și noapte la repunerea în funcțiu
ne a utilajelor avariate, au venit 
sute de militari, peste 400 de specia
liști și tehnicieni de la alte unități.

Cu satisfacția că nu precupețesc 
nimic pentru a-și îndeplini datoria 
față de țară, față de popor, munci-, 
torii de la Combinatul chimic din 
Tirnăveni au raportat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că o parte din in
stalații funcționează, iar joi vor intra 
in funcțiune primele două cuptoare, 
din cele avariate, a căror capacitate 
reprezintă jumătate din producția de 
carbid.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat împreună cu Vasile Bum- 
băcea. ministrul construcțiilor indus
triale, Ion Doican, directorul combi
natului, programul de lucrări, grafi
cul de execuție, măsurile ce se im
pun în continuare în vederea readu
cerii la întreaga capacitate a tuturor 
instalațiilor combinatului, în cel mai 
scurt timp.

La întreprinderea „Emailul roșu" din Mediaș

Chimiștii de la Tirnăveni s-au an
gajat in fața secretarului general al 
partidului că vor recupera toate pier
derile pînă la sfirșitul anului.

Urindu-le mult succes, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să fie 
grăbită repunerea în funcțiune a tu
turor instalațiilor combinatului, fie
care zi, fiecare oră cîștigată repre- 
zentind mari valori materiale pentru 
economia noastră națională.

CLUJ
Zile și nopți de muncă încordată a 

cunoscut și județul Cluj în lupta cu 
apele. Raportul pe care îl prezintă 
Ștefan Mocuța, primul secretar al Co
mitetului județean Cluj al P.C.R. — 
în cadrul intilnirii de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu organele 
locale de partid și de stat, cu prile
jul vizitei la Turda — oferă o ima
gine concludentă a grelelor încercări 
prin care au trecut importante cen
tre industriale și zone agricole, a 
activității neobosite desfășurate de 
cetățeni, în frunte cu comuniștii, 
pentru combaterea calamităților.

situația va fi in curînd

Sint de față tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
și Vasile Patilineț, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul eco- 

-nomiei forestiere și materialelor de 
construcții, cadre de conducere din 
economia județului.

Și la Turda pagubele sînt mari, 
însă măsurile hotărite luate aici au 
permis ca cele cinci întreprinderi grav 
afectate să producă la puțin timp de 
la momentul culminant al inunda
țiilor. Este adevărat, mai sînt incă 
instalații și utilaje importante care 
nu produc, insă datorită partici
pării largi a muncitorilor și specia
liștilor la lucrările de repunere in 
funcțiune, 
remediată. Și în zona văii Icrei inun
dațiile au provocat stricăciuni impor
tante ; o situație grea a cunoscut și 
zona dinspre Dej. La Cluj-Napoca, 
revărsările Someșului Mare au creat 
probleme în aprovizionarea cu apă 
a orașului, dar și aici situația a fost 
readusă la normal.

în discuția cu reprezentanții orga
nelor locale de partid și de stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu subliniază 
cele două priorități ale acestor zile — 
evacuarea apei de pe terenurile agri
cole, inundate, concomitent cu ■ inten
sificarea, în orice condiții, a stringe- 
rii recoltei și repunerea cît mai ra
pidă, în funcțiune a tuturor obiecti
velor a căror producție a fost stinje- 
nită de calamități.

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid arată că pînă acum 
s-a realizat scurgerea apelor de pe 
4 500 hectare, că pînă la data de 14— 
15 iulie se va recolta orzul, că s-au 
luat măsuri pentru a se strînge griul, 
atunci cînd va fi copt, în cel mult 
10—12 zile.

Secretarul general al partidului nu 
se declară mulțumit de situația exis
tentă in agricultură, subliniază că nu 
s-a realizat pînă acum o mobilizare 
generală, o concentrare a forțelor 
pe măsura situației existente și a 
necesității vitale pe care o repre
zintă pentru economia țării problema 
recoltării cu pierderi cit mai mici a 
tuturor culturilor. în aceeași or- 

tovarășul Nicolae 
ca acolo unde 
sînt compromise 
fi salvate să se 

la reînsămîn-

dine de idei, 
Ceaușescu cere 
anumite culturi 
și nu mai pot 
treacă de urgență 
țări. De asemenea, comitetul jude
țean de partid primește sarcina de a 
interveni mai energic pentru a asi
gura efectuarea urgentă a lucrărilor 
de întreținere a culturilor, pentru ca 
producția la hectar să nu sufere. Și 
aici tovarășul 
subliniază, ca și 

iudetr
Nicolae Ceaușescu 
în vizitele în. cele- 

;a populație 
organizată pe 
precise, ast- 

la maximum

Apreciind activitatea întreprinsă de 
comuniști, de oamenii muncii din 
județul Cluj pentru revenirea la nor
mal a tuturor unităților economice, 
secretarul general al partidului se in
teresează de măsurile întreprinse 
pentru recuperarea pierderilor pro
vocate de anumite stagnări in activi
tatea industrială. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu reține cu satisfacție anga
jamentul organizației județene de 
partid, al colectivelor întreprinderilor 
de a recupera toate pagubele pînă la 
sfirșitul lunii iulie, realizînd în 
continuare și o importantă producție 
suplimentară.

Există toate condițiile pentru a- 
ceasta, fapt dovedit de însuși ritmul 
susținut al acțiunilor desfășurate de 
muncitori și specialiști la Fabrica de 
ciment și întreprinderea chimică din 
Turda, vizitate de secretarul general 
al partidului. La Fabrica de ciment 
funcționează deja 4 cuptoare, se lu
crează cu toate forțele la instalațiile 
electrice subterane care au avut de 
suferit de pe urma infiltrării apelor, 
astfel că în curînd uzina va produce 
la întreaga capacitate. Și la între
prinderea de produse chimice se con
stată aceleași rezultate, aceeași con

centrare de energii. în cursul vizitei 
la această uzină se examinează per
spectivele de sporire a producției in
tr-un domeniu unde există aici tra
diție, o bogată experiență. Secretarul 
general al partidului cere factorilor 
de resort să pună la punct cit mai 
curind un program de modernizare 
și dezvoltare a întreprinderii, atră- 
gind atenția că aceasta va trebui să 
se realizeze pe spațiile existente, cu 
folosirea unora din construcțiile a- 
flate aici.

în încheierea vizitei în județul 
Cluj, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
inspectat actualele lucrări de apărare 
împotriva inundațiilor a orașului 
Turda, care au rezistat in fața creș
terii apelor pe traseul lor principal. 
Și aici tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut refacerea urgentă a tuturor 
digurilor, înălțarea și modernizarea 
lor, efectuarea unor lucrări serioase, 
capabile să reziste la situații de virf.

ALBA
De la Turda, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu își continuă călătoria de 
lucru în județul Alba, unde contro
lează situația creată în urma inun
dațiilor și stadiul lucrărilor din agri
cultură.

Observațiile secretarului general al 
partidului au stat în centrul dialo
gului de lucru cu tovarășii Ilie Ver- 
deț, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și George Homoștean, prim-secretar 
al Comitetului județean Alba al 
P.C.R., cu membri ai biroului comi
tetului județean, care a avut loc 
imediat după aterizarea elicopterului.

— în agricultură, situația este grea 
și nu am văzut pe nimeni pe ogoare, 
la aceste ore bune de lucru — subli
niază tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Este o situație căreia trebuie să i se 
pună capăt de urgență. Să fie aduse 
pompe împreună cu echipe de. lucră
tori. Să se treacă imediat la scoa
terea apei de pe ogoare. Trebuie să 
fie mobilizați toți cetățenii, să se 
intervină energic, în așa fel îneît să 
fie secerat griul în cel mai scurt 
timp de pe ogoarele inundate. Griul 
este bun, dar dacă mai stă două zile 
în apă se pierde recolta. Nu se poate 
admite așa ceva ! Toată suprafața 
cultivată cu griu trebuie salvată ! Să 
iasă pe cîmp întreaga populație a 
comunelor, in frunte cu primarul, cu 
secretarul organizației de partid, să 
fie mobilizați elevii în frunte cu 
profesorii lor !

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid asigură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că se vor lua toate 
măsurile pentru organizarea activită
ții în spiritul acestor indicații, că 
oamenii muncii de pe ogoarele ju
dețului nu-și vor precupeți efortu
rile pentru a fi la înălțimea acestor 
cerințe.

— Trebuie procedat în mod energic 
și neintirziat — subliniază secretarul 
general al partidului. Trebuie ca toa
tă lumea să înțeleagă clar că numai 
prin muncă hotărită, prin eforturi 
susținute vom putea depăși această 
situație grea, vom putea salva re
colta. Nimeni nu trebuie să stea cu 
brațele încrucișate.

în cadrul discuției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază activi
tatea desfășurată in perioada inun
dațiilor, cînd au fost evacuate din 
calea apelor mii de familii cu bunu
rile lor, punîndu-se, totodată, la a- 
dăpost șeptelul, avuția cooperatorilor 
și întreprinderilor agricole de stat.

Și in industrie s-au depus mari 
eforturi pentru a preveni și limita 
pagubele. Un exemplu il oferă între
prinderea „Ardeleana". Aici, în si
tuația în care nu a mai putut fi opri
tă revărsarea apelor, s-au pus la 
adăpost motoarele, instalațiile și uti
lajele vitale, ceea ce a permis ca 
producția să fie reluată la parametrii 
maximi la puțin timp după evacua
rea apelor. Și la Alba, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a abordat unele aspecte 
ale concepției care trebuie să stea la 
baza programului de regularizare a 

cursurilor de ape. hotărît recent de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., examinînd împreună cu re
prezentanții comitetului județean o 
serie de variante și soluții de îmbu
nătățire a actualei rețele de diguri, 
în vederea realizării unui sistem u- 
nitar de lucrări hidrotehnice, efi
ciente în orice condiții.

Secretarul general al partidului și-a 
exprimat convingerea că organizația 
de partid a județului Alba, toți ce
tățenii vor dovedi prin fapte capa
citatea lor de a depăși situația creată 
de inundații, că iși vor aduce o con
tribuție tot mai mare la recuperarea 
pierderilor, intensificînd activitatea 
în agricultură și industrie, sporin- 
du-și realizările.

SIBIU
La aproape o săptămînă de la de

vastatoarele inundații care s-au a- 
bătut și asupra județului Sibiu, ora
șul Mediaș, pe care apele Tirnavei 
Mari l-au acoperit în unele din 
punctele sale nevralgice, trăiește cli
pe de puternică și fermă mobilizare 
pentru lichidarea grabnică a urmări
lor calamității, pentru reintrarea în
tregii vieți economice și sociale pe 
făgașul ei normal.

Prezenta. în cursul zilei de miercuri, 
a secretarului general al partidului, 
tovarășul. Nicolae Ceaușescu. în mij
locul locuitorilor Mediașului, atit de 
greu încercat de stihiile naturii, a 
constituit pentru toți cetățenii săi — 
români, maghiari, germani — uniți 
într-o singură voință, o dovadă grăi
toare a grijii și atenției permanente 
a conducerii partidului și statului 
pentru soluționarea problemelor com
plexe create de inundații, consti
tuind. în același timp, o puternică 
încurajare, un îndemn de a munci 
cu toată energia. în mod organizat, 
pentru înlăturarea operativă a con
secințelor inundațiilor, pentru com
pensarea pagubelor provocate.

în cursul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat pe larg de 
tovarășii Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Richard Win
ter. membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
Sibiu al P.C.R., despre evoluția situa
ției în ultima săptămînă. ca și despre 
stadiul actual al acțiunilor desfășu
rate pe plan județean și local.

Deși mai scurte ca durată decît 
în 1970, ploile torențiale și viiturile 
de la începutul acestui iulie au avut 
consecințe mult mai distrugătoare, 
inundind total sau parțial 5 orașe 
și 28 de localități rurale. Au fost, 
de asemenea, acoperite de ape un 
număr de peste 20 de întreprinderi, 
dintre care 17 au fost obligate să-și 
întrerupă activitatea productivă, pre
cum și 56 000 ha terenuri agricole. 
Au fost inundate peste 3 000 de lo
cuințe, unități sanitare, școli și gră
dinițe și au fost distruse peste 
200 000 mp de străzi și poduri.

Acționînd în spiritul prevederilor 
Decretului prezidențial cu privire la 
instituirea stării de necesitate, mo
bilizați de hotăririle Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
de exemplul seoretarului general al 
partidului, aflat permanent in 
zonele cele mai afectate de inunda
ții, oamenii muncii din județul 
Sibiu au desfășurat o muncă titanică 
pentru salvarea bunurilor din calea 
apelor, pentru lichidarea urmărilor 
calamităților. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat, în acest 
cadru, că din cele 56 000 ha inun
date aproape 41000 au fost scoase de 
sub ape, in prezent lucrindu-se cu 
toate forțele la salvarea recoltelor. 
Se depun eforturi intense pentru re
pararea și consolidarea digurilor, 
pentru repunerea în funcțiune a căi
lor ferate și a podurilor avariate. 
S-a putut astfel restabili circulația 
pe toate căile ferate și șoselele a- 
fectate.

Apreciind eforturile depuse, rezul-, 
țațele obținute în greaua încleștare 
a oamenilor cu natura dezlănțuită, 
secretarul general al partidului a 
constatat, totodată, cu satisfacție că 
in întreprinderile orașului Mediaș — 
..Tîrnava". „Automecanica", „Emailul 
roșu" — ca și in celelalte unități eco
nomice, colectivele de oameni ai mun

cii lucrează în schimburi prelungite 
pentru curățirea halelor și a mași
nilor de mîlul adus de ape, pentru 
restabilirea fluxurilor tehnologice, 
pentru reluarea activității in toate 
sectoarele la parametri normali.

Un adevărat exemplu de solidari
tate muncitorească il constituie pre
zența pe acest front al muncii pa
triotice a numeroși tehnicieni și spe
cialiști de la numeroase Întreprin
deri din țară, veniți aici să ajute co
lectivele în eforturile pentru reintra
rea activității în ritm normal. Un 
exemplu de devotament in această 
acțiune il dau și militarii forțelor 
armate și ai unităților Ministerului 
de Interne prezenți în număr mare 
în întreprinderile orașelor, unde lu
crează cot la cot cu muncitorii.

în orele grele ale înfruntării cu a- 
pele, în numeroase localități s-au în
registrat adevărate acte de eroism 
civic. De pildă, trei tineri medieșeni 
au îmbrăcat, pentru prima oară In 
viață, costume de scafandru și au 
sudat, sub apele învolburate ale Tir
navei. o conductă de gaz metan care 
alimenta fabrica „Vitrometan". sal- 
vind astfel de la distrugere cuptoa
rele ce riscau să se răcească.

Munca organizată și plină de ener
gie desfășurată în unitățile munici
piului Mediaș a început să-și arate 
roadele. Secretarului general al par
tidului i se raportează că incă in 
cursul după-amiezii un număr în
semnat de secții și sectoare de la în
treprinderile „Emailul roșu", ..Auto
mecanica". „Gaz metan", uzina meca
nică sint pregătite să reia producția. 
Oamenii muncii medieșeni s-au anga
jat ca, pînă la sfirșitul acestei luni, 
să realizeze o producție in valoare 
de 86 milioane lei. recuperind astfel 
o parte din pagubele înregistrate.

în Întreprinderile vizitate, ca și in 
cartierele greu afectate de ape, locui
torii orașului au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o primire căl
duroasă. Vizita secretarului general, 
indicațiile date au constituit pentru 
toți cetățenii municipiului o nouă 
îmbărbătare, un indemn la noi ac
țiuni.

Convingătoare în acest sens sînt 
eforturile de la întreprinderea „Tirna- 
va“, unde sute de femei, avînd și 
sprijinul militarilor, lucrează cu ab
negație la curățirea războaielor, la 
recondiționarea materiilor prime și a 
materialelor. Există in acest fel toate 
șansele ca la 1 august producția să 
fie reluată. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu felicită colectivul între
prinderii, urindu-i succes în această 
muncă. Totodată, secretarul general 
al partidului recomandă conducerii 
unității să organizeze munca in așa 
fel incit femeile să nu mai lucreze 
in schimburi prelungite, ci numai 8 
ore, pentru a se putea ocupa și de 
familiile lor.

Pe digul din fața întreprinderii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu anallJ 
zează apoi situația existentă, reco- . 
mandind măsuri de înălțare și con-j 
solidare a acestuia, pentru a se evita - 
repetarea unor asemenea calamități.

La „Automecanica", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este informat că 
primele sectoare vor fi puse in func-j 
țiune pină simbătă, ceea ce va per
mite colectivului de aici să re- ' 
cupereze, in baza unui grafic, pagu^ 
bele suferite. Pină la sfirșitul aces
tui an — se angajează directorul în-j 
treprinderii — vom da o importantă 
producție suplimentară. Secretarul 
general al partidului recomandă aici 
să se continue munca de evacuare a 
apei provenite din infiltrații. In ce 
privește protejarea producției finite; 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cere să 
se construiască o platformă pe un 
teren apropiat mult mai ridicat. In 
vederea depozitării acesteia.

Abordînd problema reluării acti-j 
vității, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
dă indicații privind organizarea flu
xurilor in actualele condiții, . astfel 
ca stagnările să fie reduse cît mai 
mult posibil.

Ultima unitate vizitată a fost „Emai
lul roșu", unde apele au provocat, de 
asemenea, pagube însemnate, uzina 
fiind inundată in întregime. Aici, ca 
și in celelalte unități, se lucrează 
intens, la efortul general adueîndu-și 
contribuția zeci de specialiști din 
București, Brașov, Sibiu, precum și 
numeroși militari. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu are și aici cuvinte de Îm
bărbătare. arătind că se impun re
stabilirea cit mai rapidă a situației, 
reintrarea activității în făgașul nor
mal. Arătind că în județul Sibiu 
există forțe care au demonstrat că 
sint capabile să depășească cit mai 
repede momentele grele cu care sint 
confruntate, secretarul general al 
partidului și-a exprimat convingerea 
că întreprinderile din județ vor re
cupera pierderile și vor da economiei 
naționale producții suplimentare.

Vizitind unele sectoare, secretarul 
general se oprește in fața unei pre
se realizate de specialiștii uzinei, re- 
comandind ca acest utilaj să se pro
ducă in cantități mai mari pentru a 
fi livrat și altor unități. Totodată, 
gazdele arată că indicațiile de a se 
folosi eficient suprafețele de produc
ție au fost riguros îndeplinite, astăzi 
existînd aici 10 km de conveioare — 
exemplu de utilizare pe verticală a 
spatiilor, cu consecințe pozitive asu
pra accelerării fluxului tehnologic.

Apreciind acțiunea de asimilare a 
unor componente la cuptoarele de 
aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă să se respecte riguros 
procesele tehnologice pentru a se da 
o producție de calitate superioară.

De la Mediaș, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a îndreptat spre orașul 
Sibiu.

Miercuri seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut o discuție cu cadre 
de conducere ale Comitetului jude
țean Sibiu al P.C.R. și ale Consiliu
lui popular județean Sibiu. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat rezul
tatele bune obținute de comitetul ju
dețean de partid, de consiliul popu
lar județean, in combaterea efecte
lor inundațiilor, in realizarea planu
lui de producție, in stringerea re
coltei. în efectuarea lucrărilor agri
cole, insistînd să se depună. în con
tinuare, eforturi pentru punerea cît 
mai grabnică in funcțiune a unită
ților economice care au avut de su
ferit de pe urma inundațiilor, pentru 
stringerea la timp a recoltelor.

Secretarul general al partidului a 
apreciat că in județ există posibili- 
tați să fie majorat exportul, ca uni
tățile economice să contribuie mai - 
substanțial la reducerea importuri
lor. In acest sens, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a trasat comitetului 
județean de partid sarcina de a 
discuta cu conducerile și colectivele 
fiecărei unități economice din județ 
problemele indeplinirii și depășirii 
angajamentelor _ privind exporturile, 
ca și ale realizării de produse care 
să ducă la reducerea importurilor.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a expri
mat convingerea că oamenii muncii 
din județul Sibiu vor îndeplini toa
te aceste sarcini puse in fața lor de 
conducerea de partid, urindu-le suc
ces deplin in realizarea planurilor 
și obiectivelor stabilite.

(Agerpres)
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BUZĂU : Pe ogoare, ca
nale de evacuare a apelor. 
Evacuarea apelor de pe terenurile a- 
gricole, recoltarea griului și însă- 
mînțarea culturilor succesive sint 
cele trei importante acțiuni desfășu
rate in aceste zile în satele județu
lui Buzău. Peste tot se constată ini
țiative valoroase, măsuri organizato
rice deosebite, avind ca scop impul
sionarea lucrărilor. Le consemnăm. 
La Cilibia. comună puternic afecta
tă de inundații, pentru ca țăranii co
operatori să se poată ocupă de se
cerișul griului pe mai bine de 300 
hectare aflate sub apă, sute de mun
citori din întreprinderile industriale 
buzoiene au format echipe de inter
venție care participă la săparea ca
nalelor de evacuare a apelor de pe 
culturi. In acest timp. 200 de coope
ratori au luat in mină secerile. Nu
mai în cursul unei zile au fost re
coltate manual 14 ha cu grîu. Tot 
aici. 200 de elevi din comună și 80 
de elevi ai Liceului industrial de me
canică din Buzău au strins baloții de 
paie de pe aproape 200 hectare, dind 
cale liberă plugurilor. In comuna 
C.A. Rosetti, alături de părinții lor, 
300 de școlari au ajutat la seceratul 
manual al griului, au lopătat 50 tone 
boabe in cursul zilelor de duminică 
și luni. Pentru a grăbi însămînțarea 
culturilor succesive, 65 de elevi ai 
Școlii de mecanică agricolă din Sme- 
eni au hotărît să-și prelungească cu 
două săptămîni activitatea practică, 
lucrînd, in continuare, pe tractoare. 
Tot in acest scop, la I.A.S. Buzău a 
fost constituită o formație pentru 
munca de noapte, compusă din 11 
prese de balotat paie, cu sănii. 6 plu
guri și două semănători. Din datele 
centralizate la direcția agricolă re
zultă că griul a fost recoltat pe 39 000 
ha, reprezentând 69 la sută din su
prafața cultivată. (Mihai Bîzu)

INSULA MARE A BRĂILEI: 
înaintea „viiturii Dunării",
tot griul a fost recoltat și a-
dâpostit. Am parcurs astăzi, îm
preună cu membrii comandamentu
lui județean de luptă împotriva 
inundațiilor, toți cei 156 km de dig 
care înconjoară Insula Mare a Brăi
lei. Apa se află la baza digului și e 
în creștere. Pe lingă măsurile deo
sebite de apărare, griul de pe toată 
suprafața de 9 400 ha cultivate în 
Insula Mare a Brăilei a fost recoltat, 
iar combinele — orientate'în altă
parte. Dar aici se cultivă mari su
prafețe cu porumb și alte culturi. 
Trebuie salvate și ele. De aceea con
tinuă lucrările de consolidare a di
gului. încă de marți lucrau în in
cinta îndiguită 25 buldozere. 20 de 
screpere, 3 excavatoare și 4 autobas
culante. Ieri, 9 iulie, au venit în a- 
jutor 1 100 de ostași. Lucrători ai 
I.A.S. Insula Mare a Brăilei, lu
crători ai Ministerului de Interne, 
ostași ai forțelor armate fac totul 
pentru a îndeplini sarcina trasată de 
către comandamentul județean de 
luptă împotriva inundațiilor. astfel 
incit in seara zilei de 10 iulie între
gul complex de măsuri de apărare a 
Insulei Mari să fie încheiat. (Mircea 
Bunea).

SIBIU : Deși plouă a- 
proape zilnic, pe cimp sint 
mii de oameni. Evacuarea ra
pidă a apei și înlăturarea băl
tirilor de pe terenurile agricole 
inundate sau băltite din județul Si
biu au făcut posibilă trecerea cu toa
te forțele umane și mecanice la con
tinuarea lucrărilor în cimp avind ca 
scop salvarea recoltelor. Deși mai 
plouă aproape zilnic, peste tot imagi
nea cimpului este aceea a unui furni
car de oameni : circa 20 000 de țărani 
cooperatori, muncitori din întreprin
deri, elevi acționează sub îndrumarea 
directă a comandamentelor comu
nale. Ieri, de pildă, în timp ce la 
I.A.S. Slimnic, la recoltarea orzului 
lucrau toate cele 10 combine „Gloria", 
în lanurile de orz aflate pe terenuri 
mai joase ale celor două cooperative 
agricole din comună, bărbații, impăr- 
țiți pe echipe, lucrau la secerat, iar 
femeile — la adunat și transportat, 
combinele treierind staționar. Din 
inițiativa organizațiilor de tineret de 
la facultățile sibiene. încă de la pri
mele ore ale dimineții de ieri aproa
pe 2 300 de studenți. din care o parte 
din București. Timișoara și Cluj, 
aflați în practică, au sărit în ajutorul 
țăranilor cooperatori din Șelimbăr, 
Cristian. Sibiu ș.a., unde au lucrat 
pină seara la săparea de șanțuri, ca
nale și rigole pentru eliminarea băl
tirilor. (Nicolae Brujan)

MEHEDINȚI : „Sint pier
deri la prima cultură, dar 
extindem suprafețele cu cul
turi succesive". Zllnic se a£lă îa 
cimp peste 60 000 de oameni — coo
peratori, mecanizatori, funcționari, 
militari și elevi. O mare parte din 
forțe au fost concentrate pe supra
fețele cultivate cu griu din lunca 
Dunării, unde se anunță, pentru zi
lele următoare, creșterea viiturilor. 
La Gogoșu, I-Iinova, Bistrețu, Țigă- 
nași, Balta Verde și în alte unități 
care dispun de însemnate suprafețe 
cu grîu amplasate in această zonă, 
practic întreaga suflare a comunelor 
și satelor este la cimp. Pină ieri, 
9 iulie, in județ recolta de griu a fost 
strinsă de pe mai bine de 25 000 ha, 
întreaga producție fiind depozitată 
în condiții optime. în telegrama pe 
care comitetul județean de partid a 
adresat-o C.C. al P.C.R.. personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, lu
crătorii ogoarelor mehedințene. avind 
in vedere pierderile suferite la pri
ma cultură, s-au angajat să însă- 
mințeze in plus 3 000 ha cu porumb 
pentru boabe, ceea ce va permite ca 
prevederile inițiale la fondul central 
de produse să fie suplimentate cu 
peste 4 000 tone porumb. De aseme
nea, se vor planta 300 ha cu legu
me. în acest scop, mecanizatorii, care 
ziua lucrează la recoltat, noaptea 
execută arături pe suprafețele elibe
rate. Peste 7 000 ha au și fost însă- 
mințate cu porumb pentru boabe, 
porumb siloz și legume. Cooperato
rii și mecanizatorii din Salcia au 
însămînțat 600 ha cu culturi succe
sive. din care 300 ha cu porumb 
pentru boabe. (Virgiliu Tălaru)

îinea tării!
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Cu secera, cu coasa, la cooperativa agricolă din comuna Gruiu-llfov se strings zilnic griu de pe 30—40 ha Foto : S. Cristian

TELEORMAN : Seceriș Ia 
lumina reflectoarelor. Bătă_ 
lia se dă pentru salvarea celor 
9 400 ha cu griu și 1 000 ha cu le
gume aflate in lunca Dunării. In 
sprijinul unităților agricole din a- 
ecastă zonă au fost trimise peste 100 
de combine și numeroși muncitori 
din 'întreprinderile industriale. De 
joi urmează să sosească in această 
zonă alte combine și autocamioane, 
astfel incit in 2—3 zile griul din 
luncă să poată fi secerat. Pe tere
nurile inundate, echipele de seceră- 
tori au trecut la recoltarea manuală 
a griului. Zilnic, cei 24 000 de oa
meni recoltează cu secera intre 1 200 
și 1 400 ha. Se evidențiază in mod 
deosebit secerătorii din Bălăci. Do- 
brotești, Didești. Orbească, unde 
funcționează intre 15—25 de echipe 
de secerători. în unele cooperati
ve — Piatra. Furculești etc. — au fost 
montate grupuri electrogene, instala
te cabluri electrice, ceea ce permite 
ca echipele de secerători și combi
nele să lucreze la lumina reflectoa
relor. Din sud. griul cu umiditate 
mai mare este trimis spre bazele de 
recepție din nordul și centrul ju
dețului, care dispun de instalații de 
uscare.

Potrivit datelor operative, pină 
miercuri. în județul Teleorman re
colta de griu a fost strinsă de pe 
36 000 ha. Cu toate acestea, ritmul 
secerișului este totuși lent. în une
le cooperative agricole — Purani, 

Dțăgănești Vlașca. Lotca, Bujorenl, 
Turnu-Măgurele, Putineiu — nu se 
face o mobilizare corespunzătoare la 
recoltatul manual. (Ion Toader).

SATU-MARE : Mijloacele 
de muncă — dirijate cu ope
rativitate. -Fiecare ceas și minut 
bun de lucru — folosite cu maximă 
intensitate la recoltatul griului și se
carei I". Sub această mobilizatoare și 
responsabilă deviză patriotică acțio
nează in aceste zile toți lucrătorii 
ogoarelor sătmărene. Pină miercuri 
scara, recolta do griu a fost strinsă 
de pe aproape-5 000 hectare din cele 
40 000 hectare aflate în cultură.

Pentru grăbirea lucrărilor s-a or
ganizat o largă acțiune de întrajuto
rare intre unitățile agricole. In con
siliile intercooperatiste unde griul 
s-a copt — Cărei, Tiream. Santău, 
Sanislău și altele — au sosit peste 
100 combine ..Gloria" din zonele co- 
linare ale județului. Intrucit cad ploi 
locale aproape zilnic, se veghează cu 
strictețe la folosirea cu, maximum de 
randament a combinelor. Deplasările 
de forțe mecanice spre alte tarlale 
bune de recoltat (alese de specialiști 
in așa fel incit să se asigure front de 
lucru din zori pină seara) nu se fac 
decit în cursul nopții. In plus, dat 
fiind gradul de coacere diferit de la 
o unitate la alta, la nivelul consi
liilor intercooperatiste combinele sint 
dirijate și grupate in unitățile unde 
recoltatul se poate efectua din plin. 

Astfel s-a procedat în cooperativele 
din consiliile Sanislău. Tășnad, Supur 
și altele. (Octav Grumcza).

GORJ : Umăr la umăr — 
muncitori, cooperatori, func
ționari, elevi. In iudetul Gol‘i> 
inchcindu-se recoltatul orzului, for
țele principale sint îndreptate ia se
cerișul griului. Numai in cursul zilei 
de 8 iulie a fost strinsă recolta de 
griu de pe 850 ha. din care 700 ha au 
fost secerate manual. în cooperativele 
agricole din Turceni, Bărbătești, 
Scoarța. Bolești și altele se muncește 
cu dirzenie pentru a recolta griul de 
pe terenurile băltite. La C.A.P. Ploș- 
tina, peste 100 de mineri ce lucraseră 
in schimbul de noapte și 250 de fe
mei din orașul Motru au participat 
la cositul și Seceratul griului de pe 
25 ha aflate in aceeași stare. Cu 
abnegație s-au alăturat cooperatori
lor și coi 200 dc elevi de la liceul și 
școlile generale din Bumbești-Jiu, 
care au luat parte, din zori și pină 
in seară, la recoltatul suprafețelor 
de grîu din vecinătatea, albiei Jiului.

Exemple demne de urmat se întil- 
nesc. la tot pasul. Lucrătorii lotului 
de construcții drumuri și poduri din 
comuna Ilurezeni s-au angajat ca 
duminica și in afara orelor de pro
gram să cosească trifoiul și finețele 
de pe întinse suprafețe ale coopera
tivei agricole din localitate. In alte 
comune, cum sint Stoina. Bustuchin, 
Bengești, Țințăreni, Brănești, Plop- 

șoru. lucrătorii consiliilor populare, 
constituiți in echipe și brigăzi, parti
cipă umăr la umăr cu membrii coope
ratori la acțiunile ce se întreprind in 
această perioadă. (Dumitru Prună).

BRAȘOV: De cînd cu 
combinele, au uitat să mînu- 
iască secera ? Co°Peia,orii din 
comuna Apața, mobilizați de pri
marul comunei, Arpad Bartha, și 
de Ion Girbacea. de la consi
liul popular județean, au ieșit 
zilnic la recoltatul orzului cu circa 
80—90 coase, reușind ca din cele 55 
ha cultivate să recolteze pină marți 
seara 30 hectare. O inaltă conștiință 
patriotică și responsabilitate civică 
au demonstrat cooperatorii comunei 
Bod, care au cerut ca cele 159 ha 
cu orz să fie repartizate pe familii 
și care au reușit să recolteze, pină 
in prezent, 30 hectare.

Cu atit mai de neînțeles este a- 
titudinca manifestată de cooperatori 
și organele locale dintr-un șir de co
mune. ca Feldioata. Hălchiu, Har
man. Șercaia, Drăușenii și Cața, care 
nu au ieșit încă la recoltatul orzului 
cu mijloace manuale, deși combinele 
nu pot pătrunde încă peste tot în 
lanuri. (Nicolae Mocanu).

ARGEȘ: în loc să vină 
oamenii, a venit ploaia... 
Ieri, 9 iulie, mii de oameni au 

muncit pe ogoarele Argeșului Ia 
strinsul recoltei. Este cazul să enu
merăm cooperativele agricole Cor- 
nățel, Costești, Buzoiești și multe 
altele, unde s-a lucrat cu spor din 
zori și -pină noaptea pentru a se 
aduna griul, spic cu spic. In schimb,
la Mărăcineni, 

punctul
în toiul muncii.

ieri la de lucru ,,Dom-
neasca“ se aflau la secerat doar
150 de oameni — cooperatori, elevi și 
muncitori — iar pe o altă târlă — alți 
50. Or, la Mărăcineni trăiesc 3 500 de 
suflete...

Dar să revenim la punctul de lu
cru amintit. Era ora 11,30 cind cei 
150 de secerători au părăsit lucrul. 
Orzul a rămas întins pe miriște. 
Deoarece nu fuseseră constituite 
echipe care să servească cele două 
combine aflate la capăt de tarla, 
pină la ora amintită nu se treierase 
nici măcar un bob.

— De ce plecați acasă ? — am în
trebat pe oameni.

— Nu ni s-a spus să ne luăm mîri- 
care la noi...

Au rămas In cimp brigadierul Con
stantin Căpescu, președintele coope
rativei, Vasile Dumitra, și primarul 
comunei. B. Corbeanu. îmbrăcat „de 
sărbătoare" și cu cravată.

— Vor veni Înapoi, încearcă ei să 
ne convingă.

Nu știm dacă au mai venit seceră
torii. In schimb, am auzit că mai 
tirziu a venit ploaia. (Gli. Cirstea).

Inițiativele solidarității: 
„Am trimis echipe comple
xe în sprijinul tovarășilor 
nO^tri" Numeroși muncitori și 
specialiști, organizați în echipe spe
ciale cu caracter complex, dotate cu 
scule, dispozitive și chiar mici agre
gate, de la Combinatul chimic din 
Craiova au plecat la Turda și Tirnă- 
veni, pentru acordarea de asisten
ță tehnică și asigurarea, pe cit 
posibil, a funcționării normale a 
instalațiilor de la aceste plat
forme chimice, care au avut de 
suferit de pe urma inundațiilor. 
Chimiștii craioveni, fiind feriți de e- 
fectele distrugătoare ale calamități
lor, s-au angajat ca în aceste zile să 
lucreze in schimburi prelungite, sub
stituind astfel pe cei plecați, și să 
obțină zilnic producții record. Dova
da o constituie și faptul că recent 
a fost realizată cea de-a G-a mili
oana tonă de îngrășăminte chimice 
de la intrarea în funcțiune a com
binatului craiovean in anul 1965. 
(Nicolae Băbălău).

„Am heîărît să lucrăm 
peste program, în scliim- 
buri prelunglie". mniativa au 
lansat-o comuniștii si colectivul sec
ției turnătorie a întreprinderii „Unio" 
Satu-Mare, dar. aflindu-se de ea, in 
citeva ore a fost generalizată în 
toate secțiile : „la chemarea partidu
lui, a secretarului general de a asi
gura grabnic normalizarea situației 
economice clin țară, vom lucra 
zilnic in cursul lunii iulie în 
program prelungit eu două ore 
sau 2—3 zile din concediul de odihnă 
pe acest an". Prin fructificarea tim
pului suplimentar afectat producției, 
colectivul secției turnătorie (în frun
te cu inginerul Al. Szekely, șeful sec
ției, și Ion Moldovan, secretarul co
mitetului de partid pe secție) s-a 
angajat să realizeze în cursul lunii 
iulie, fără retribuție, o producție pes
te prevederi de 30 tone piese turnate. 
(Octav Grumeza).

9 Angajamentul luat de Combinatul 
de prelucrare a lemnului din Oradea, 
care și-a propus ca prin schimburi 
prelungite luna iulie să fie o „lună 
record", în care să se depășească cu 
5 la sută media realizărilor pe pri
mele 6 luni, a fost preluat de colec
tivele a numeroase întreprinderi din 

JUDEȚUL BIHOR. Astfel, întreprin
derea de prefabricate din Oradea va 
produce in lunile iulie și august a- 
proape 2 000 ml prefabricate in plus 
față de plan, secția de materialo de 
construcții a Grupului întreprinderi
lor de industrie locală Oradea — 
peste o jumătate milion de cără
mizi ; întreprinderea mecanică din 
orașul Dr. Petru Groza, întreprin
derea constructoare de mașini-unel- 
te „înfrățirea" din Oradea. Combi
natul de lianți și azbociment Aleșd, 
întreprinderea de produse refracta
re din Aștileu și altele vor livra in 
devans, în luna iulie, produsele con
tractate și pentru luna august. (Du
mitru Gâță).
e In toate unitățile industriale de pe 

raza JUDEȚULUI BOTOȘANI, ac
tivitatea productivă a atins in aces
te zile cote impresionante. La în
treprinderea mecanică pentru agri

Fiecare ceas ciștigat acum, fiecare ioc de muncă integrat cit mai urgent in circuitul productiv au o valoare deosebită. Ca în numeroase alte 
întreprinderi lovite crunt de furia apelor, și ia țesăloria de bumbac din Sighișoara, imediat ce apele s-au retras, muncitorii, lucrind zi și noapi9, 

au inceput să curețe piesele mașinilor, să reasambleze toate utilajele pentru a reîncepe producția

cultură și industrie alimentară din 
Botoșani, colectivul turnătoriei s-a 
angajat să prelungească schimbul cu 
o oră în fiecare zi și să lucreze cite 
două duminici pe lună. Și colective
le de la secțiile de prelucrări me
canice, forjă și utilaje au hotărît să 
lucreze cite un schimb duminicile, 
astfel ca, pină la sfîrșitul lunii, să fie 
realizate peste plan 100 de cultiva
toare, 200 de pompe, precum și o în
semnată cantitate de piese de schimb 
pentru combine, prese de balotat, se
mănători și tractoare. în întreprin
derea de utilaje și piese din Botoșani 
se execută în aceste zile, cu cea mai 
mare operativitate, comenzile pen
tru fabricile și uzinele in care pro
ducția a fost oprită sau care lucrea
ză îndeosebi pentru diminuarea efec
telor inundațiilor. Au fost expediate 
piesele solicitate de întreprinderea 
de încălțăminte din Tg. Mureș și de 
întreprinderea de mașini electrice 
din București. (E. Nazarle).

La cotele înalte ale ape
lor, cote și mas înalte ale 
productivității

© In siderurgie și in minerit, pe 
marile șantiere, pretutindeni în JU
DEȚUL HUNEDOARA se desfășoa
ră o aprigă luptă pentru atingerea 
unor noi recorduri în muncă, pentru 
menținerea producției la cele mai 
înalte niveluri. Oțelarii hunedoreni, 
de pildă, au obținut într-o singură 
zi o depășire de plan cu aproape 
1 000 tone oțel ; la rîndul lor, mi
nerii de la Vulcan — fruntași pe Va
lea Jiului — au extras suplimentar 
în 24 de ore 580 tone cărbune. De la 
începutul anului șl pină în prezent, 
siderurgiștii hunedoreni au realizat 
suplimentar peste 18 000 tone fontă, 
34 000 tone oțel Martin și electric, 
49 000 tone laminate. Colectivul de 
la întreprinderea „Victoria" din Că- 
lan a dat peste plan aproape 1000 
tone fontă cenușie, 4 800 tone pro

duse cărbunoase. 1 200 tone piese 
turnate din fontă, piese de schimb 
pentru industria metalurgică în va
loare de peste' 3.5 miiioane lei. 
La Exploatarea minieră Vulcan se 
așteaptă extragerea celei de a 
25 000-a tone de cărbune peste sarci
nile de plan revenite de la începutul 
anului și pină acum. (Sabin Ionescu).

o Oamenii muncii din unitățile 
economice ale JUDEȚULUI C'ARAȘ- 
SEVERIN desfășoară o susținută ac
tivitate pentru â împlini prin fapte 
chemarea secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, privind realizarea de 
producții suplimentare, pentru a di
minua efectele provocate de inun
dații. La întreprinderea minieră din 
Bocșa, colectiv care s-a înfruntat in
tre primele din județ cu viiturile da 
apă, în numai citeva ore s-au reme
diat toate stricăciunile produse la 
căile de transport din subteran. Ac
tivitatea se desfășoară normal, la 
sporurile de producție realizate in 

prima parte a anului adăugîndu-se 
acum încă 118 tone de minereu cu
prifer prelucrat. Intr-un spirit de 
adine patriotism și-au mobilizat for
țele și cei peste 10 000 de siderurgicii 
din Reșița, care au izbutit să dea de 
la începutul lunii suplimentar încă 
400 tone fontă, aproape 500 tone oțel, 
200 tone de laminate finite pline. 
Secretarul de partid de la secția la
minoare. Nicolae Andrițoi. ne spu
nea : „Ne-am propus să dăm pină 
la finele anului, peste angajamentul 
inițial luat în întrecerea socialistă, 
încă 2 000 tone de laminate". (Nico
lae Cătană).

Suplimentar prevederilor 
cincinalului, efectivele de uni
tăți din industria județului MARA
MUREȘ răspund cu hotărîre, prin 
fapte, chemării adresate întregului 
popor de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a-și spori eforturile 
pentru încheierea cu succes, înainte 
de termen, a planului cincinal și a 
contribui decisiv și pe această cale 
la diminuarea efectelor inundațiilor, 
îndeplinind de pe acum sarcinile Ia 
export din actualul cincinal, oame
nii muncii maramureșeni s-au an
gajat ca pină la finele anului să li
vreze suplimentar la export mărfuri 
în valoare de peste 127 milioane lei 
valută, constând din produse meta
lurgice, mașini și utilaj minier, mo
bilă. confecții, bunuri de consum ș.a. 
(Gheorghe Susa).

„Reparam utilaje din în
treprinderi calamitate". în* 
treprinderile sibiene acordă un aju
tor substanțial unităților care au avut 
de suferit de pe urma inundațiilor. 
La întreprinderea de rețele electrice 
a luat ființă un atelier în cadrul 
căruia se execută rebobinarea mo
toarelor electrice provenite de la 
întreprinderile din Mediaș. Aparataj 
electric și de comandă, trimis tot de 
unitățile din această localitate, este 
reparat de colectivul de la „Balanța", 
în același timp, textiliștii întreprin
derii „Libertatea" au luat inițiativa 
de a recondiționa materialele expe
diate de unitățile similare, avariate, 
din Mediaș și Sighișoara.

Deși caisa de acces a fost 
ruptă de ap®, produsele 
pentru export au fost livra- 

Zilele trecute, constructorii de 
autoturisme de la Pitești au livrat 

Ia export 340 n-.așini „Dacia 1300" 
in țări ca R.D.G., R. S. Cehoslovacă- 
și R. P. Polonă. Intrucit principala 
cale ferată de acces a uzinei a fost 
ruptă' de ape in punctul Ștefănești, 
Comitetul județean de partid. Argeș 
a ajutat întreprinderea să transpor
te. prin transbordare, cu trailere au
toturismele și apoi să le expedieze 
beneficiarilor cu vagoanele din gă
rile Pitești și Leordeni, (Gheorghe 
Cirstea).

Pe cheiurile Dîmboviței 
— puhoaie ; în întreprin
deri — ordine, disciplina 
și... produse peste plan. In 
toate întreprinderile bucureștene în 
care procesul de producție a fost în
trerupt parțial sau total („Dîmbovi
ța". „Timpuri noi", „Pionierul", In
dustria bumbapului ș.a.) in vederea 
luării măsurilor necesare de apărare 
împotriva inundațiilor, îndată după 
ce debitul Dîmboviței a început că 
scadă, s-au întreprins acțiuni ener
gice pentru reînceperea activității în 
condiții normale. La „Semănătoarea" 
echipe special constituite pregătesc 
livrarea in avans a 100 de combine 
aflate în fază finală de fabricație. De 
asemenea. Ia „Timpuri noi", „Indus
tria bumbacului". „Dîmbovița", „Pio
nierul" activitatea a reintrat. In nor
mal incepînd de a doua zi. colective
le de muncă de aici hotărînd. să recu
pereze, prin schimburi prelungite, 
toate pierderile pină la sfîrșitul 
acestei săptămîni. să depășească în 
continuare planul — prin ordine, 
disciplină și răspundere în îndepli
nirea sarcinilor ce le revin.

Totodată, sub conducerea organi
zațiilor de partid, și in celelalte în
treprinderi bucureștene se desfă
șoară o acțiune susținută de punere 
în valoare a noi rezerve de creștere 
a producției pentru recuperarea pa
gubelor produse de inundații în alte 
zone ale țării. în întreprinderile sec
toarelor I și 5. săpfămîna aceasta va 
fi o săpfâmînă de producție .record. 
In unitățile din sectorul 7 se lucrează 
în schimburi prelungite. Un număr 
de 8 întreprinderi din sectorul 1 âu 
hotărît să realizeze p'bă la sfîrșitul 
lunii o producție suplimentară sub
stanțială. concretizată în bunuri u- 
tile economiei naționale. Aproape 
toate colectivele de muncă din in
dustria ușoară, dînd dovadă de un 
admirabil spirit de solidaritate mun
citorească. ajută unitățile de profil 
din țară să reintre grabnic în activi
tatea normală. (Dumitru Tircob).
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Excelenței Sale
Domnului avocat NGUYEN HUU THO

Președintele Prezidiului Comitetului Central 
al Frontului Național de Eliberare din Republica Vietnamului de Sud,

Președintele Consiliului Consultativ
al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud

Cea de-a 65-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă 
plăcutul prilej de a vă adresa in numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al guvernului și poporului român, precum și al meu per
sonal. cele mai sincere și călduroase felicitări.

Doresc, totodată, să vă urez multă sănătate, noi și numeroase succese în 
importanta dumneavoastră activitate dedicată reconstrucției $1 dezvoltării 
democratice a tării. înfăptuirii înaltelor aspirații de progres și prosperitate 
ale poporului din Vietnamul de sud.

Fie ca relațiile de strinsă prietenie si solidaritate statornicite intre 
popoarele noastre să cunoască, in noile condiții create, o amplă și puternică 
dezvoltare spre binele celor două popoare, al cauzei păcii și colaborării in 
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Vizita primului ministry
ai stetahî mmdad

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Viu impresionat de știrea privind inundațiile care au făcut ravagii in 

România, tin să adresez Excelentei Voastre expresia profundei mele sim
patii, ca și urările mele cele mai sincere de restabilire a situației și de bună
stare pentru sinistratii acestei catastrofe.

Vă rog sâ primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei si amicalei mele 
consideratiuni.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

în continuarea vizitei oficiale de 
prietenie pe care o întreprinde în 
țara noastră. primul-minlstru al 
statului Trinidad-Tobago, Eustace 
Williams, a fost, miercuri, oaspetele 
județului Prahova.

împreună cu primul-ministru al 
guvernului, tovarășul Manea Mânes- 
cu, au fost vizitate Combinatul pe
trochimic de la Brazi, întreprinderea 
de utilaj petrolier „1 Mai", Institu
tul de petrol și gaze și cel de pro
iectări rafinării din Ploiești.

Pe parcursul vizitei, discuțiile 
purtate, convorbirile de lucru cu 
conducătorii unităților vizitate, pre
cum și examinarea unor posibilități 
de cooperare au oferit oaspetelui și 
personalităților care il însoțesc pri
lejul de a remarca potențialul aces
tor importante sectoare productive 
ale economiei noastre naționale, po

sibilitățile de lărgire a cooperării în 
acest domeniu.

Primul ministru al statului Trini- 
dad-Tobago s-a interesat îndea
proape de modul de organizare și 
exploatare a instalațiilor petrochi
mice și de foraj, a făcut aprecieri 
elogioase la adresa colectivelor de 
muncă de aici, le-a adresat felici
tări pentru realizările obținute in 
valorificarea superioară a țițeiului, 
fabricarea instalațiilor și a agregate
lor aferente forajului sondelor de 
mare adincime, pentru competența 
in pregătirea cadrelor de specialita
te și folosirea lor in producție și 
le-a urat noi succese în activitatea 
de viitor.

în cursul după-amiezil. oaspetele, 
însoțit de Ion Șt. Ion, secretar al 
guvernului, de alte persoane oficiale, 
a ajuns la Brașov.

(Agerpres)

Plecarea președintelui Consiliului 
Național al Austriei

Primul ministru al Republicii Franceze, 
Jacques Chirac, va face o vizită oficială 

in Republica Socialistă România
La invitația primului ministru al 

guvernului român, Manea Mănescu, 
primul ministru al Republicii Fran
ceze, Jacques Chirac, împreună cu

soția, va face o vizită oficială în Re
publica Socialistă România, in peri
oada 24—28 iulie 1973.

(Agerpres)

Convorbiri economice 
rom an o-portugheze

Tovarășul Ion Pățan, viceprim-ml- 
nistru al guvernului, ministrul oo- 
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, 
miercuri la amiază, delegația eco
nomică portugheză, condusă de Jose 
Vitorino Cardoso da Silva, subsecre
tar în Administrația Industrială și 
Meșteșugărească.

A fost de față ambasadorul Por

tugaliei la București, Antonio Novais 
Machado.

în timpul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost, abordate 
aspecte ale dezvoltării în continuare 
a colaborării și cooperării economice 
și tehnice dintre România și Portu
galia, in vederea Îndeplinirii preve
derilor acordurilor semnate de pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Fran
cisco da Costa Gomes.

Frații, 
ca brazii

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Aflînd despre gravele inundații care s-au abătut asupra tării dumnea
voastră. îmi permit sâ adresez Excelenței Voastre, in acest moment greu, 
sentimentele mele de solidaritate fată de poporul și guvernul român.

DANIEL ODUBER
Președintele Republicii Costa Rica

Miercuri după-amiază a părăsit 
Capitala Anton Benya, președintele 
Consiliului National al Austriei, con
ducătorul delegației parlamentare 
austriece care se află în vizită în 
tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Nicolae 
Giosan. președintele Marii Adunări 
Naționale.

A fost prezent dr. Werner Sautter, 
ambasadorul Austriei la București.

★
în cursul dimineții de miercuri, 

parlamentarii austrieci au vizitat în
treprinderea de mașini grele. Insti
tutul politehnic și cartiere din Ca
pitală. în zilele următoare, membrii 
delegației vor face o călătorie în ju
dețele Brașov și Constanța.

(Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, .George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex

terne al Republicii Democratice So
malia, cu ocazia împlinirii a 10 ani 
de la stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre cele două țări.

În toate zonele afectate de inundații BULETIN METEO-RUTIER

Măsuri deosebite pentru asigurarea Prognoza meteorologică și hidrologică

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Am fost deosebit de afectat să aflu despre grelele pierderi pricinuite de 
recentele inundații din tara dumneavoastră. în numele guvernului și poporu
lui japonez exprim sincera mea compasiune Excelenței Voastre, precum și 
persoanelor care au suferit de pe urma calamităților.

TAKEO MÎKI
Primul ministru al Japoniei

asistenței sanitare a populației

Adunare festivi consunată 
celei de-a 54-a aniversări a victoriei 

Revoluției populare mongole
La clubul întreprinderii ..Flacăra 

roșie" din Capitală a avut loc. 
miercuri după-amiază, o adunare 
festivă consacrată celei de-a 54-a a- 
niversări a victoriei Revoluției popu
lare mongole.

La adunare au participat activiști 
de partid, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, numeroși 
oameni ai muncii din întreprindere.

Au fost prezenți Giambyn Niam- 
ma. ambasadorul R. P. Mongole la 
București, și membri ai ambasadei.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Mihail Ștefănescu, secretar al Co
mitetului de partid al sectorului 4.

Vorbind despre semnificația eveni
mentului, Ion Voinescu, secretarul 
comitetului de partid al întreprinde
rii „Flacăra roșie", a subliniat că. do- 
bindind puterea politică în urmă cu 
54 de ani, poporul mongol, sub con
ducerea partidului său revoluționar, 
a înfăptuit profunde transformări so
ciale și economice, a repurtat succe
se remarcabile în dezvoltarea țării, 
în realizarea programului de făurire 
a bazei tehnico-materiale a socia
lismului.

Intre Partidul Comunist Român și 
Partidul Popular Revoluționar Mon
gol, între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Mongolă 
s-au statornicit relații de prietenie și 
colaborare frățească, relații ce se 
''.xtind și se dezvoltă continuu, în 
interesul reciproc, al cauzei socialis
mului și păcii. Subliniind faptul că 
întîlnirile româno-mongole la diferite 
niveluri și-au adus o contribuție de 
mare Importanță in întărirea legătu
rilor pe multiple planuri între cele 
două țări, vorbitorul a urat. în nu
mele colectivului întreprinderii, oa

menilor muncii din țara prietenă noi 
succese In opera de edificare a so
cialismului in patria lor.

în cuvîntul său, ambasadorul 
Giambyn Niamma a trecut in revis
tă importantele realizări obținute de 
poporul mongol de la victoria Revo
luției populare in toate domeniile de 
activitate.

Amintind faptul că de curind am 
sărbătorit împlinirea a 25 de ani de 
la stabilirea relațiilor diplomatice 
între România și Mongolia, vorbito
rul a evidențiat cursul ascendent al 
relațiilor de prietenie frățească sta
tornicite intre cele două țări și po
poare.

Vizita de prietenie efectuată In 
R. P. Mongolă In anul 1971 de dele
gația de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, condu
să de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, convorbirile 
care au avut loc au adus o contribu
ție deosebită la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie româno-mongole — a sub
liniat vorbitorul — șl sîntem convinși 
că ele se vor adinei In continuare pe 
baza principiilor marxism-leninismu- 
lul și internaționalismului socialist.

în încheiere, ambasadorul Republi
cii Populare Mongole a transmis feli
citări colectivelor de muncă din in
dustria Capitalei pentru îndeplinirea 
planului cincinal In patru ani și ju
mătate și a urat oamenilor muncii 
din tara noastră noi și însemnate 
succese în traducerea în viață a sar
cinilor trasate de Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român.

(Agerpres)

în cursul zilei de miercuri, vremea 
a fost frumoasă in Oltenia, Banat, 
Crișana și Maramureș, unde cerul a 
fost - mai mult senin și nu au fost 
semnalate ploi. în Transilvania, 
Muntenia. Moldova si Dobrogea vre
mea și-a menținut caracterul de in
stabilitate și au căzut ploi, mai ales 
sub formă de averse, cu caracter lo
cal. Cantitățile de apă au oscilat în
tre 1—10 1 pe mp in 12 ore. cu ex
cepția Bucureștiului. unde au căzut 
40 1 pe mp. și a Constantei, unde 
s-au înregistrat 30 1 pe mp.

în următoarele 24 de ore, vremea 
va fi in general frumoasă. în majori
tatea regiunilor tării. Rămîne insă 
posibilitatea apariției unor averse i- 
zolate de ploaie, mai ales după-a- 
miazâ. in Moldova. Dobrogea și Bă
răgan. in Carpatii Orientali și de 
curbură. Temperaturile maxime vor

fi cuprinse intre 18—24 grade In 
nordul Moldovei, Maramureș, in nor
dul Transilvaniei și intre 24—31 gra
de in celelalte regiuni.

★
în cursul zilei de 9 iulie, cursurile 

de ană au fost în scădere, cu ex
cepția Mureșului inferior, de la Nâd- 
lac l^i frontieră, și a Ialomițci, de la 
Slobozia la vărsare. Pe Mureș, apele 
au scăzut, de la Arad în amonte, 
menținîndu-se peste cofele de inun
dație la Branișca — cu 53 cm. Săvîr- 
șin — cu 123 cm. Radna — cu 175 cm. 
Arad — cu 256 cm și Periam — cu 259 
cm. Pe Ialomița, nivelul depășește 
cota de inundație la Slobozia cu 75 
cm. Oltul este in scădere pe tot 
cursul, cu excepția zonei Feldioara, 
undo depășește cotele de inundație 
cu 28 cm, I-Ioghiz cu 19 cm și Făgă
raș cu 51 cm. (Agerpres)

Starea căilor ferate și a drumurilor

PROGRAMUL I

17.30 Telex.
17,35 Din lumea plantelor șl ani

malelor.
18,00 Program muzical.
18.15 Enciclopedie pentru tineret.
18.50 Universitatea TV.
19,20 1001 de seri : Aglae și 81- 

donie.
19.30 Telejurnal.

20.15 închiderea stag'unil de con
certe 1974—1975 a formațiilor 
muzicale ale Hadloteievlzlu- 
nii.

21,30 Cadran economic mondial.
ai,45 Selecțlunl din baletul „Gi

selle" de Adolphe Adams.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL n

20.15 Drumuri pe cinci continente. 
.21.05 Telex.
21.10 Film artistic : „Viața Începe 

mîine". Cu : Susan Hayword; 
Barron McGavln, Michel 
Constantine.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 9 IULIE 1975

Extragerea I : 28 0 34 12 6 23 FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI
2 866 192 lei, din care 2 234 142 lei 

Extragerea a Il-a : 21 19 43 36 ÎS report.

cinema
© Strălucirea soarelui : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 5138)
— 17,15 ; (5139) — 20,15. SCALA
— 9: 11,15: 13.30; 16; 18.30: 21, CA
PITOL — 9.15: 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20.45, la grădină — 20,15. DINAMO
— 20,15.
@ Ziua cea mai lungă : LUCEA
FĂRUL — 9; 12.30; 16; 19,30.
• Pavlinka : CENTRAL — 9,15j 
11,30; 13.45; 16; 18.15: 20.30.
® Marele circ : TIMPURI NOI
— 9: 11.15: 13,30; 15.45; 18: 20,15.
© Legea preriei : BUCUREȘTI — 
8.45: 11: 13.15: 16,15: 18.39: 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.
© Actorul și sălbaticii î LUMINA
— 9 : 12.30: 16; 19,15.
O Piedone — comisarul fără ar
mă : FESTIVAL — 9: 11.15: 13.30; 
16: 18.30: 21. la grădină — 20. FA
VORIT — 9.15: 11.30: 13.45: 16;
18: 20. STADIONUL STEAUA — 
20,30.
© Incredibilele aventuri ale unor

Italieni In Rusia : DACIA — 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15: 20,30, FE
RENTARI — 15.30: 18; 20.15.
0 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.
© Pirații din Pacific — Insula co
morilor : CRtNGAȘI — 16; 19.
© Nemuritorii : UNIREA — 15.30; 
18, la grădină — 20,15.
0 Program pentru copil î DOINA 
— 9.45.
@ Doamna și vagabondul : DOI
NA — 11.30; 13.45: 16: îs: 20.
© Blocada : LIRA — 15; 19.
© Jocul de cărți î CASA FILMU
LUI — 10: 12; 14: 16: 18: 20. FE
ROVIAR — 9: 11,15; 13.30: 16; 18.15;
20.30. AURORA — 9; 11.15: 13.30;
15,45: 18; 20. la grădină — 20.15.
© Lumină la capătul tunelului î 
DRUMUL SĂRII — 15.30; 18: 20. 
O Hellzapopln — 14.30; 16.30, Scri
soare deschisă — 18.45, Felul de-a 
fi — 20.45 : CINEMATECA (sala 
Union).
© Cei mal frumoși ani : GRIVI- 
TA — 9; 11.15: 13.30: 16: ia. 15;
20.30, VOLGA — 9: 11.30: 14.30;
17.30: 20.
© Kit tn Alaska ; GIULESTI — 
15.30: 18: 20.15.

în difuzoarele stației de am
plificare din comuna însurățel 
(Brăila) vocea primarului răsu
na calmă, hotărîtă : „Călmățuiul 
ne-a inundat izlazul. Acum dă 
năvală spre griu. Trebuie să-l 
oprim !“. în mai puțin de un 
sfert de oră, 1 500 de bărbați, 
femei și școlari se aflau pe di
guri. La un moment dat, la un 
dig s-ia produs o fisură. Atunci 
s-a auzit un strigăt : „Nicule, 
Fănele, Șerbane, Bratule ! Să
riți, mă !“. Doi dintre tineri! 
strigați au sărit in apă. Alti doi 
tineri au început să care saci cu 
pămint. Digul a fost astupat. Pe
ricolul trecuse. L-am întrebat pe 
cel care strigase : „Cine-s cei 
patru ?“ „Păi. alde Pungă". „Dar 
dumneavoastră ?“. „Tatăl lor : 
Pungă Neculai".

în luptă 
cu apele, 
pentru apă !

Pămintul frămintat de ape 
nedorite a spart una din con
ductele de alimentare cu apă 
potabilă a municipiului Alba 
lulia. O nouă primejdie pentru 
oraș. O echipă de instalatori, 
condusă de loan Pușcaș, a 
ajuns in grabă la fata locului. 
Apa țișnea din pămint. în con
diții deosebit de grele, instala
torii au săpat in noroi o groapă 
de doi metri, pînă au dat de 
conducta fisurată. Dar apa țiș- 
nea parcă și mai tare, improș- 
cindu-i. Cum s-o oprești, pină 
să se termine sudarea conduc
tei ? Neavind alt mijloc la in- 
demină. frații Aurel și Ion Sir- 
bu au acoperit cu piepturile lor 
spărtura țevii. Și au stat așa. 
parcă încremeniți, pină s-a 
terminat sudura.

Liliac a fost
la post

De la Ministerul Sănătății am 
fost informați că in toate zonele 
afectate de inundații sînt în curs 
de desfășurare o serie de măsuri 
cu caracter general pentru asigu
rarea asistentei sanitare a popu
lației. Astfel, a început vaccinarea 
tuturor persoanelor — adulți și co
pii — din localitățile inundate 
(acțiune ce se va încheia în ur
mătoarele 2—3 zile) ; s-au luat 
măsuri pentru scoaterea din zo
nele afectate și internarea in spi
talele teritoriale a gravidelor (in 
ultimele două luni de sarcină) și 
a copiilor mici, de pînă la un an ; 
s-au aprovizionat toate localitățile 
— inclusiv cele inaccesibile trafi
cului — cu materiale sanitare spe
cifice situației (dezinfectante, vac
cinuri, medicamente de primă ur
gentă, lapte praf pentru copii 
etc.) ; s-au luat măsuri pentru de
zinfecta zonelor calamitate, pen
tru supravegherea apei de băut, 
a alimentelor puse in vinzare in 
localitățile inundata ; in toate lo

calitățile — inclusiv in cele încă 
inaccesibile — s-a asigurat pre
zența cadrelor medicale ; in condi
țiile in care nu se pot soluționa 
pe loc cazurile apărute, s-au luat 
măsuri de asigurare a transportu
lui de urgență al persoanelor bol
nave la cea mai apropiată unitate 
sanitară ; in vederea supravegherii 
stării de sănătate a populației din 
zonele afectate. cadrele medicale 
au primit sarcină să se deplaseze 
din casă In casă, acordind pe loc 
asistenta medicală necesară etc.

La toate aceste acțiuni un aport 
deosebit il are activul voluntar 
de Cruce Roșie, care, alături de 
cadrele medicale, participă la asi
gurarea asistenței sanitare din zo
nele calamitate.

în fotografia de mai sus — un 
Instantaneu de la dispensarul sani
tar din comuna Ciorogirla, județul 
Ilfov, unde se efectuează vaccina
rea populației.

M. I ONESCU

După cum sintem informați de 
Dispeceratul central al Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor, 
în cursul zilei' de miercuri. 9 iulie, a 
fost redată circulației și linia ferată 
Războieni — Tirgu-Mureș. Ca urma
re a activității intense ce se desfă
șoară în toate zonele calamitate pen
tru refacerea căilor de comunicații, 
pină acum au fost repuse in exploa
tare 29 de linii principale. Au mai 
rămas închise, temporar, liniile fera
te Golești — Cimpulung Muscel. Ar- 
chita — Danes. Blaj — Praid. Bu
zău — Pătîrlagele — Nehoiași, Cim- 
pul Surduc — Zam, Radna — Timi

șoara Est. Ilia — Lugoj, Șeitin — 
Nădlac și legătura dintre orașul și 
portul Oltenița.

Mai sînt. de asemenea, închise din 
cauza inundațiilor patru drumuri na
ționale : Urziceni — Slobozia. Gri- 
vița — Slobozia, Milova — Arad și 
Slobozia — Țândărei, precum și șo
selele Cîmpeni — Turda. Tirgoviște 
— Cimpulung Muscel. Drăgășani — 
Pitești, Turda — Luduș. Blaj — Cop- 
șa Mică. Nehoiași — întorsura Bu
zăului și Rupea — Sighișoara, pe care 
continuă lucrările de refacere.

(Agerpres)

Sebastian Liliac, impiegat de 
mișcare în halta Igirottsa. de pe 
raza Regionalei C.F.R. Craiova, 
a observat un început de incen
diu la două vagoane 'încărcate cu 
baloți de paie Cauza : un scurt
circuit, pe timpul unei furtuni 
aprige. In aceeași garnitură se 
aflau și alte vagoane incărcote 
cu tot felul de materiale. In
tr-un cuvint. întregul mărfar era 
in pericol Fără să stea pe gin- 
duri, Liliac a decuplat vagoanele 
incendiate, le-a trecut print.r-un 
jet de apă și a făcut semn me
canicului de serviciu să îndepăr
teze garnitura. Rezultatul : cele 
două vagoane și o mare parte 
din paie au fost salvate. Piui 
garnitura întreagă.

ACTUALITATEA LA VOLEI
Si în cea de-a treia zi a competi

ției feminine de volei „Trofeul To
mis", care se desfășoară la Constan
ta. echipa României a terminat vic
torioasă partida respectivă. De data 
aceasta voleibalistele noastre au în
vins . cu scorul de 3—0 (15—4. 15—4, 
15—9) formația R. D. Germane șl 
conduce in clasament cu 6 puncte. 
Alte rezultate : Cehoslovacia — Iu
goslavia 3—0 ; Ungaria — România 
(tineret) 3—0.

® Turneul preolimpic de volei a 
programat la Montreal partida derbi 
Polonia .— Cehoslovacia. Polonezii 
au obținut victoria cu scorul de 3—2

(10—15, 6—15, 15—3, 15-3, 15—5). în
tr-un alt joc : S.U.A. — Canada 3—0 
(15—7, 15—6, 15—13), în clasamentul 
competiție^ conduce neînvinsă echi
pa Poloniei.

o în cadrul turneului Internațional 
de volei pentru juniori de la Buda
pesta, reprezentativa Bulgariei a în
trecut cu scorul de 3—2 (15—17, 
15—10, 10—15, 15—11, 15—3) formația 
U.R.S.S. Celelalte două partide s-au 
încheiat astfel : R. D. Germană — 
România 3—0 (15—6, 16—14, 15—10) ; 
Ungaria — Olanda 3—0 (15—11, 17—15, 
15—5).

Pe agenda federației de tenis

Zîmbetul din
fața gării

N-a avut cine să-l schimbe. 
Erau cu toții la salvarea oame
nilor, a bunurilor din calea vii
turii năprasnice a Mureșului. Si 
a stat acolo, la post, neclintit 
de pe locul lui cu o rază de cl- 
țiva metri, in zona de trafic in
tens a gării din Alba lulia. La 
un moment dat, apa i-a ajuns 
la glezne, apoi la genunchi... 
Dar el, plutonierul Vasile Pe
tre, agent de circulație, dirija 
autovehiculele spre și dinspre 
zonele inundate, la punctele 
cele mai „fierbinți" unde era 
cea mai mare nevoie de ajutor. 
„Hai cu noi, că te ia apa l" — 
îi strigau cei din mașinile care 
treceau pe lingă el. Și el le răs
pundea cu un zimbet. Un zim- 
bet după o zi și o noapte de ve
ghe neclintită...

Popasuri atractive pe traseele 
turistice vîlcene

Renumit prin frumusețile naturii, 
stațiunile balneoclimaterice și mo
numentele sale istorice și de artă, 
județul Vilcea este vizitat de tot 
mai numeroși turiști din țară și de 
peste hotare. în sprijinul lor. coo
perația de consum a construit și a- 
menajat, în locuri pitorești, cîteva 
hanuri și moteluri pe cit de bine 
dotate, pe atit de reconfortante.

Pe malul Topologului, la circa 16 
kilometri de Rm. Vilcca, in imedia
ta apropiere a șoselei ce duce spre 
Pitești, s-a construit motelul „To-

pologul", care dispune de un restau
rant, un bar de zi, o braserie și 
camere de cazare (cu cite două pa
turi. grupuri sanitare proprii, du
șuri cu apă caldă. încălzire centra
lă). Un alt loc de repaus. într-un 
peisaj montan de o rară frumuse
țe, este hanul „Horezu", din locali
tatea cu același nume, de unde se 
pot face excursii pentru vizitarea 
renumitelor minăstiri Horezu, Ar- 
nota și Polovragi sau la Cheile Ol- 
tetului, Peștera Polovragi și Peș
tera Muierii.

Din programul pe luna aceasta al 
jucătorilor și jucătoarelor de tenis 
din tara noastră, cea mai apropiată 
este cupa ..Annie Soisbault" pentru 
echipele feminine, a cărei etapă de 
zonă va fi găzduită la București, în 
zilele de 12 și 13 iulie. împreună cu 
echipa României (formată din Virgi
nia Ruzici, Mariana Simionescu, 
Florența Mihai și Simona Nun- 
weiller), din grupa de la București 
mai fac parte reprezentativele Aus
traliei, Belgiei și Olandei.

După ce au fost prezenți la Wro
claw. Zilrich și Zinnowitz, tenisma- 
nii noștri vor lua parte la întrecerile 
balcanice (Atena. 9—13 iulie), la 
campionatele internaționale ale Po
loniei (Sopot. 14—20) și la campiona
tele internaționale ale Ungariei (Bu
dapesta, 21—27 iulie).

în prim planul întrecerilor inter
naționale din luna aceasta stau, de
sigur, „Cupa Davis" (pentru seniori) 
și „Cupa Galea" (pentru tineret), 
competiții în care, după cum se știe, 
echipele României s-au evidențiat, 
deseori, in edițiile de pînă acum. Re
prezentativa României în „Cupa Da
vis". alcătuită, după toate probabili
tățile, din Ilie Năstase, Ion Tiriac, 
Toma Ovici și Dumitru Hărădău, va 
debuta în „Cupa Davis" săptămîna 
viitoare : între 18 și 20 iulie va în- 
tîlni la Barcelona, în semifinalele 
grupei A a zonei europene, selecțio
nata Spaniei, din care nu va lipsi 
Manuel Orantes. Tinerii noștri tenis- 
mani participant! la „Cupa Galea" 
vor concura în etapa de zonă a com
petiției, întrecerile respective urmind 
a avea loc in Austria, intre 21 și 23 
iulie.

Frigiderul.»

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

• Călătoria : BUZEȘTI — 9: 11,15; 
13.30; 16; 18.15: 20.30. la grădină — 
20.15.
© Ultima zăpadă de primăvară : 
BUCEGI — 16; 18. Ia grădină — 
20.15.
• Zbor peste livezi ; FLACĂRA
— 15,30; 18: 20.15.
O Hyperion : COTROCENI — 14; 
16: 18: 20.
© Invincibilul Luke : PACEA — 
16; 18: 20.
© Ultimul pistolar din Cross 
Creek • MELODIA — 9; 11,15; 1.3.30: 
16: 18.30; 20.45, TOMIS — 9: 11,15; 
13,30: 16; 18.15. la grădină - 20,15. 
© Sperietoarea : FLAMURA — 9; 
11.15; 13.30: 15.45 : 18; 20.15. GLO
RIA — 9; 11: 1,3: 15: 17: 19. GRA
DINA VITAN — 20.15.
© Toamna bobocilor : FLORRAȘ
CA — 15.30: 18; ,20.15. POPULAR
— 15.30: 13: 20.15.
O Ochii Shivanei : MOȘILOR — 
15.30: 19. la grădină — 20.15.
© Tăcerea doctorului Evans : VII
TORUL — 15.3(1: 18: 20.15.
© Marea cursă : ARTA — 15.30; 
19. 'a grădină — 20.
O Sutjeska : MUNCA — 16: 19.
® Filip cel bun : RAHOVA — 16; 
18.
® Comedie fantastică : PROGRE
SUL — 16: 18: 20.

© Un horoscop cu bucluc : VI- 
TAN — 15.30; 18.
q Un salt spre marea performan
tă : COSMOS — 16,30: 18,30.
«1 Hoinarii : COSMOS — 14,30;
20,30
© Fugarul : GRĂDINA LIRA — 
20.15.

teatre
0 Orchestra simfonică a Radiote- 
leviziunii : Concert simfonic (în
chiderea stagiunii). Dirijor : Iosif 
Conta — 20.
© Teatrul evreiesc de stat : Au 
fost odată un băiat și o fată — 
19.30.
O Teatrul satiric-muzica! ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cer cuvîntul 
la... diverse — 19.30, (grădina Boe
ma) : în grădina bucuriilor — 
ÎS.30.

Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18.30.
© Teatrul ..Țăndărică" (la școa
la generală 88. cartier Titan) : 
Sinziana și Pepelea — 19.30.

ȘAH
® A început cea de-a 15-a ediție a 

tradiționalului turneu internațional 
de șah de la Amsterdam, unul dintre 
cele mai importante ale anului. în 
runda inaugurală, marele maestru 
român Florin Gheorghiu (cu piesele 
negre) a remizat cu olandezul Genna 
Sosonko.

FOTBAL
© Uniunea europeană de fotbal 

(U.E.F.A.) a anunțat că reprezentanta 
României in „Cupa cupelor" (învin- 
gătoarea jocului . dintre echipele 
Rapid București și Universitatea 
Craiova) va întilni in primul meci 
formația belgiană Royal Anderlecht 
Bruxelles pe teren propriu, și nu in 
deplasare, cum se stabilise prin tra
gere la sorți.

HOCHEI
© Selecționata de hochei pe gheață 

a României, care întreprinde un 
turneu de pregătire in R. F. Germa
nia. a intilnit in primul meci. Ia 
Oberstdorf, cunoscuta formație Ev 
Fussen. Hocheiștii români au termi
nat învingători cu scorul de 9-6 
(3—2, 3—1, 3—3). Antal, care a fost

în aceste zile și in aceste 
nopți, cind se fac eforturi eroi
ce pentru a feri din calea ape
lor bunurile obștești și ale oa
menilor, apare cu atit mai de 
neînțeles, de condamnabil actul 
cite unui individ pus pe căpă
tuială sau al celui certat cu 
munca și omenia. Iată un caz 
semnalat de Inspectoratul Ge
neral al Miliției : cetățeanul G. 
Iancu. din cartierul bucureștean 
Colenlina (str. Soldat Ion 
rin 36) a fost evacuat din 
cuința inundată într-un ... . 
de pe strada Teiul Doamnei. în 
timp ce oameni de inimă i-au 
sărit în ajutor spre a-și stringe 
lucrurile și a le pune la adă
post. doi indivizi (G. Nedintu 
din Calea Călărași 60 și N. 01- 
teanu din Calvin-Buzău). fu
rișați printre ei, i-au furat omu
lui frigiderul. Au fost prinși i- 
mediat de miliție și arestați.

Ma- 
lo- 

bloc

unul dintre cei mai buni jucători ro
mâni, a marcat trei puncte.

IHPISM
O Duminică 13 iulie, la ora 9,15, 

pe hipodromul din Ploiești se va 
disputa Derbiul de trap, cea mai im
portantă cursă hipică a anului. Cursa 
este rezervată celo-r mai buni cai de 
patru ani și se va desfășura pe dis
tanța de 2 800 m.

ATLETISM
® în cadrul concursului internațional 

dc Ia Paris, atletul francez Guy Drut 
a cistigat cursa de 110 m garduri cu 
13”40/16o. Confirmind. forma excelen
tă manifestată in acest sezon, sprin
terul jamaican Don Quarrie a termi
nat învingător in două probe. : 100 m 
in 10”30/100 și 200 m in 20”32/100.

CICLISM
o Etapa a 12-a a Turului ciclist al 

Franței. Tarbcs—Albi (242 km), a re
venit olandezului Gcrrie Kneteman 
In 7hl7'25”. în clasamentul general 
conduce belgianul Eddie Merckx, ur
mat de francezul Thevenet la 1’31” și 
olandezul Zoetemelk la 3'53”.

Ar fi fost
frumos...

în apropiere de Urziceni, apele 
începuseră să crească. în curînd 
aveau să inunde toată urbea și 
împrejurimile. Deodată, din fața 
apelor revărsate âu țișnit trei 
iepuri. Cu toată iuțeala lor de 
picior, doi dintre ei au fost sur
prinși de un val și duși la vale. 
Al treilea, dibuind o limbă de 
pămint mai ocolită de viitură, a 
dat buzna să se salveze. Dar 
viitura era tot mtr: nuternicâ. 
Văzind că n-are încotro, s-a a- 
runcat in brațele lui... Acestui 
„lui" nu-i dăm numele, pentru 
că frumos ar fi fost dacă-1 
juta pe iepuraș, slobozindu-1 
tr-un loc ferit, să se ducă 
lumea lui. Dar n-a fost să 
așa...

Rubricâ redactată da 
FeSre POPA 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

a- 
în-
in 

fie
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dr. Bruno Kreisky
României la sesiunea ECOSOC

economie națională 
din Viena și Stock- 
titlul de doctor în

Astăzi sosește in Capitală cancelarul federal al Republicii Austria, 
dr. Bruno Kreisky, care, la invitația primului ministru al guvernului 
român, Manea Mănescu, întreprinde o vizită oficială în tara noastră.

• DESEMNAREA PREȘEDIN
TELUI SENATULUI o O DE
CLARAȚIE A C.C. AL PARTI
DULUI COMUNIST DIN AR

GENTINA

în cazul 
; vacant, 
superioare 
provizoriu 
tării. în

Bruno Kreisky s-a născut, la 22 ia
nuarie 1911, la Viena. A urmat stu
dii de drept și 
la universitățile 
holm, obținînd 
științe juridice.

în anul 1934 — după o . lungă ac
tivitate în mișcarea tineretului socia
list — devine membru al Partidului 
Socialist Democrat. După interzice
rea acestui partid, în același an, de 
către regimul totalitar, continuă să 
lupte în ilegalitate. Ca activist al 
„tineretului socialist revoluționar" 
este arestat și condamnat, în 1936, 
la un an și jumătate închisoare.

După anexarea Austriei de 
Germania nazistă, în 1938, 
arestat de Gestapo. Reușește 
să să evadeze, stabilindu-se 
la sfîrșitul războiului în Suedia, 
unde, ca emigrant politic, își conti
nuă studiile de economie națională, 
fiind, totodată, corespondent al unor 
ziare vest-europene.

Reîntors în patrie, în 1945, intră în 
diplomație, în perioada 1946—1950 
ocupînd postul de secretar la Lega
ția Austriei din Stockholm. în 1951 
i se încredințează funcția de director 
adjunct al Cabinetului Președinției 
Consiliului de Miniștri. Din 1953 
pînă în 1959 deține postul de secre
tar de ' ' ‘ .................... ......
făcînd 
care a 
derea 
(1955). 
parlamentului, iar în iulie 1959 
numit ministru federal pentru afa
cerile externe, post pe care îl ocupă 
pînă în 1966. La Congresul din 1967 
al Partidului Socialist Austriac este 
ales președinte al acestui partid, iar 
în 1970 devine cancelar federal.

Dr. Bruno Kreisky a mai vizitat 
țara noastră în 1964, ca ministru al 
afacerilor externe al Austriei.

Este vicepreședinte al „Fundației 
Theodor Korner pentru promovarea 
științei și artei" și al „Institutului 
pentru studii superioare și cercetare 
științifică".

Este autor al unor lucrări politice, 
între care „Premisele coexistenței" 
și „Neutralitatea austriacă".

Vizita cancelarului federal al Aus
triei în tara noastră are loc în con
textul în care relațiile prietenești

către

BUENOS AIRES 9 (Agerpres). - 
Președintele recent ales al Senatu
lui argentinean, Italo Luder, s-a 
pronunțat pentru „sprijinirea tutu
ror sectoarelor, în vederea continuă
rii procesului de eliberare națională 
și de renunțare la vechile structuri". 
El a subliniat necesitatea continuării 
unei „politici externe independente, 

•în slujba dezvoltării și a securității 
tării".

După alegerea lui Italo Luder, se
natul a aprobat un proiect de lege 
cu privire la succesiunea preziden
țială, în baza căruia, 
în . care postul rămîne 
președintele 
își asumă

. prima magistratură

baza 
postul 

! Camerei 
în mod

a ....
această situație,. președintele senatu
lui urmează să convoace Congresul 
National pentru, a desemna defini
tiv pe șeful statului, care va succeda 
președintelui interimar și va dispu
ne de toate prerogativele constitu- 

■ țional'e pînă Ia sfîrșitul. mandatului 
fostului președinte.

Desemnarea președintelui senatu
lui, virtual vicepreședinte al repu
blicii, a constituit una din principa
lele revendicări ale mișcării sindi
cale, partidelor politice, forțelor ar
mate și diferitelor organizații din 
Argentina.

stat la Ministerul de Externe, 
parte din delegația Austriei 
participat la tratativele în ve- 
încheierii Tratatului de stat 
în 1956 este ales membru al 

este

dintre România și Austria se află în- 
tr-o continuă ascensiune, în diverse 
domenii de activitate.

O contribuție hotărîtoare in evo
luția pozitivă a relațiilor româno- 
austriece au avut-o contactele direc
te la cel mai - înalt nivel. Convorbi
rile și înțelegerile convenite cu pri
lejul vizitei în Austria a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, în 1970, și a 
fostului președinte Franz Jonas, în 
1969, în România reprezintă momen
te de referință ce au deschis _ per
spective ample, concrete, evoluției, 
ascendente a raporturilor bilaterale.

Opinia publică din țara noastră, 
exprimîndu-și satisfacția față de e- 
voluția favorabilă a 
mâno-austriece, urează 
federal a! Republicii 
Bruno Kreisky, bun sosit în Româ
nia, cu convingerea că vizita sa va 
sluji cauzei prieteniei și colaborării 
dintre țările și popoarele noastre, 
înscriindu-se. totodată, ca un aspect 
marcant la promovarea păcii și înțe
legerii internaționale.

relațiilor ro- 
cancelarului 

Austria, dr.

Intr-o declarație dată publicității la 
Buenos Aires. Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Argentina 
apreciază că in soluționarea actualei 
situații politice un rol pozitiv revi
ne partidelor democratice, forțelor 
armate, organizațiilor sindicale și 
culturale progresiste. Declarația sub
liniază necesitatea unității patriotice 
dintre partidele populare, Confedera
ția Generală a Muncii, Confedera
ția Generală Industrială, organiza
țiile obștești și culturale» antiimperia- 
liste și a tuturor cercurilor demo
cratice, civile și militare.

★
La scurt timp după difuzarea co

municatului prin care conducerea 
Confederației Generale a Muncii din 
Argentina (C.G.T.) le cerea munci
torilor să înceteze greva generală de 
48 de ore, ca urmare a satisfacerii 
revendicărilor formulate, numeroase 
magazine din Buenos Aires au fost 
redeschise, iar circulația auto din 
centrul orașului reluată, o dată cu 
normalizarea 
aerian.

Comunicatul 
jinul mișcării 
față de președintele națiunii, Maria 
Peron, și adeziunea la politica Parti
dului justițialist, asigurind că sin
dicatele „sînt hotărite să participe, 
alături de celelalte sectoare ale e- 
conomiei, la înaintarea procesului re
voluției pașnice, care trebuie să în
tărească Argentina".

traficului feroviar și

C.G.T. reafirmă spri- 
sindicale argentinene

BRUXELLES 9 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Consiliul Uni
versității Muncii din orașul belgian 
Charleroi a acordat studentului Pierre 
de Langne prima bursă „Președintele 
Nicolae Ceaușescu", instituită pe baza 
premiului decernat în 1974 șefului 
statului român de Fundația „Guver
nator Emile Cornez".

După cum este cunoscut, președin
tele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a donat presti-

gioasei instituții belgiene de cultură 
valoarea bănească a premiului, in 
scopul recompensării unui tînăr bel
gian, care să devină om de știință, 
un bun specialist și să contribuie la 
progresul general al științei și tehni
cii, la progresul general al omenirii.

Cadrele de conducere ale Univer
sității l-au prezentat, miercuri, pe 
laureat la Ambasada României din 
Bruxelles.

Intervenția șefului delegației

GENEVA 9 — Corespondentul
nostru transmite : Cea de-a 59-a se
siune a Consiliului economic și so
cial al O.N.U. (ECOSOC), care își 
continuă lucrările la Palatul Națiu
nilor din Geneva, este consacrată. în 
cadrul ședințelor plenare, dezbaterii 
generale asupra problemelor econo
mice și sociale internaționale.

în intervenția sa. șeful delegației 
României. Mircea Petrescu, a evocat 
gravele probleme economice cu care 
este confruntată viata internaționa
lă. subliniind necesitatea imperioasă 
de eliminare a subdezvoltării, de a 
se găsi soluții urgente problemelor 
materiilor prime și energiei, penuriei 
de produse alimentare, reformei sis
temului monetar internațional, pro
blemelor privind protecția mediului 
etc.

în acest cadru, a continuat el, or
ganizațiile din familia Națiunilor U- 
nite trebuie să-și intensifice efortu
rile atit în vederea promovării coo
perării internaționale și armonizării 
acțiunii statelor, cît și 
îmbunătățirii propriilor 
și metode de lucru.

Referindu-se la rolul 
viitor, la locul său în contextul efor
turilor de instaurare a unei noi or
dini economice internaționale, repre
zentantul României a subliniat nece
sitatea reorganizării și adaptării ac
tivităților și procedurilor de lucru 
ale ECOSOC, fapt care ar permi-

in vederea 
lor structuri

ECOSOC în

te comunității internaționale să facă 
față intr-un mod mai prompt și mai 
eficace situațiilor de urgentă care 
apar în relațiile economice, să anti
cipeze anumite situații dificile care 
ar putea surveni pe plan mondial și 
pentru solutionarea cărora se iSipun 
măsuri de cooperare internațională, 
să contribuie, în ultimă instanță, la 
edificarea unei securități politice și 
economice reale pentru toate statele.

Făcînd, în această ordine de idei, 
o serie de propuneri concrete, vor
bitorul a sugerat examinarea posibi
lității ca ECOSOC să se considere 
în stare de sesiune permanentă ; 
consacrarea unor sesiuni speciale ale 
acestui organism soluționării unor 
probleme urgente și de mare impor
tantă, sesiuni care ar putea avea loc 
prin rotație în țările membre ale 

- O.N.U. ; asigurarea formelor de par
ticipare directă la lucrările ECOSOC 
a tuturor statelor membre ; adopta
rea hotărîrilor prin consens etc.

Reprezentantul României a subli
niat că, în condițiile interdependen
tei crescînde din . lumea de azi. ma
rile probleme economice și politice 
nu mai pot, fi soluționate intr-un ca
dru restrîns, limitat doar la partici
parea unor țări sau a reprezentanți
lor unor grupuri de state, ci printr-un 
dialog continuu și o cooperare activă 
in condiții de egalitate deplină în 
drepturi între toate statele interesate.

In ultimii ani, în special după 
preluarea puterii de către Consiliul 
Revoluționar Suprem, Republica 
Democratică Somalia — stat cu 
care țara noastră a stabilit relații 
diplomatice acum 10 ani — a înre
gistrat progrese substanțiale pe li
nia dezvoltării economice și socia
le. O expresie a bunelor relații ro- 
mâno-somaleze a constituit-o vi
zita întreprinsă în țara noastră de 
ministrul resurselor naturale și a- 
pelor al Somaliei, cu care prilej

președintele Mohamed Siad Barre 
a adresat un mesaj de salut pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, odată 
cu. invitația de a vizita Somalia. 
Schimbul de mesaje intre cei doi 
președinți a pus in evidentă inte
resul comun de a intensifica con
lucrarea multilaterală româno-so- 
maleză, în concordanță cu intere
sele celor două popoare, ale cauzei 
înțelegerii și colaborării în lume.

In fotografie : vedere din Moga
discio, capitala Somaliei.

MOSCOVA 9 (Agerpres).
Moscova s-au încheiat, miercuri, lu
crările sesiunii Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Organul suprem legislativ 

bază a 
: unionale 
protejarea

a aprobat legislația de 
U.R.S.S. și a republicilor 
privind exploatarea și 
resurselor subsolului, care va intra 
în vigoare la 1 ianuarie 1976 — a- 
nunță agenția T.A.S.S.

La. lucrările sesiunii au participat 
L. Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., N. Podgornîi, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem, 
A. Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri, alti conducători de 
partid'și de stat sovietici.

• ANIVERSARE 
COSMOS. La 8 iulie, Vitali 
Sevastianov, inginerul de bord 
al stației orbitale științifice .so
vietice „Saliut-4“, și-a aniversat, 
în spațiul sideral, ziua de naș
tere. în cea de-a 45-a zi de acti
vitate pe orbita extraterestră, 
el a împlinit 40 de ani. Colegii 
și prietenii i-au urat prin radio 
„la mulți ani, un zbor „plin", 
noi starturi spre cer". La bordul 
stației a fost organizată o masă 
sărbătorească, care a inclus și 
ceapă verde, cultivată pe „stra
turile" aflate la bordul laborato
rului spațial.

9 LUPTA ANTIDROG 
AMERICA LATINĂ, 
țări latino-americane —

Argentina,

VENEZUELA

invitația C.C. al

Interviu acordat de cancelarul federal dr. BRUNO KREISKY ziarului „Scînteia

ÎNTREBARE : In ajunul vizitei 
pe care urmeazp. să o faceți în 
țara noastră, v.-am ruga să ne 
spuneți cum apreciați evoluția 
relațiilor, pe multiple planuri, 
dintre România și Austria ?

țările noastre și ce considerați 
că ar trebui întreprins pentru 
intensificarea ei ?

RĂSPUNS : Fără a intra în amă
nunte istorice, aș dori la început să 
spun că, încă în calitatea mea de mi
nistru a! afacerilor externe, cu ani 
în urmă, am fost partizanul politicii 
de normalizare a relațiilor Austriei 
cu țările socialiste din Europa. Cu 
România ne-am înțeles foarte repe
de asupra problemelor pendinte. îmi 
aduc aminte cu mare plăcere cu cită 
amabilitate am fost primit cu ocaziă 
vizitei pe care am făcut-o atunci în 
România, amabilitate de care s-a 
bucurat și omologul meu român în 
Austria. $i în cadrul O.N.U. am avut 
cu România relații de fructuoasă 
conlucrare. Aș dori să mai spun că 
pentru mine a prezentat un mare 
interes raportul susținut în 1965 la 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român de președintele 
Nicolae Ceaușescu, pe care îl consi
der una din personalitățile politice 
cele mai interesante ale Europei. Am 
citat într-o carte a mea apărută în 
1965 din acel raport, care a adus e- 
lemente deosebit de interesante des
pre conceptul de națiune, ca forma
ție istorică foarte departe de a fi pe
rimată, despre căile asigurării inde
pendenței și suveranității naționale. 
Iată, dacă vreți, amănunte de ordin 
personal care vin și ele să sublinie
ze caracterul pozitiv, cursul rodnic 
ale relațiilor bilaterale româno-aus- 
triece.

RĂSPUNS : Atit prin potențialul 
ei economic 
cinătatea în 
nia prezintă 
tru Austria 
Avem încă 
ceastă privință. Nu voi da exemple 
de proiecte concrete, pentru că sint 
prea multe lucruri de spus. în orice 
caz, printre direcțiile în care putem 
dezvolta colaborarea aș dori să men
ționez intensificarea în continuare a 
schimbului de mărfuri ; perfecționa
rea și extinderea cooperării pe ter
men lung (în felul cum o realizăm 
prin firme ca „VOEST", de exemplu); 
intensificarea activităților de per
spectivă pe terțe piețe ; extinderea 
cooperării în domeniul transporturi
lor între țările dunărene etc. Repet 
ceea ce am spus și acum 15 ani cind 
am fost în România : cînd va exista 
calea Rhin—Main—Dunăre — și a- 
ceasta va exista în curînd — se va 
produce o revoluție în circulația de 
mărfuri la nivel european. Desigur, 
concomitent vom putea trece la ex
tinderea și pe mai departe a relații
lor culturale, ca și în alte domenii.

și uman, cît și prin ve- 
spațiul dunărean, Româ- 
un deosebit interes pen- 
ca partener economic, 

multe posibilități în a-

ÎNTREBARE : Care este opi
nia dv. cu privire la stadiul lu
crărilor Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa 
și ce credeți că ar fi necesar 
să se întreprindă pentru succe
sul ei deplin ?

RĂSPUNS: 
de destindere 
independenta 
țări. Nu mai

O premisă a politicii 
este respectul fată de 
națională a fiecărei 
este posibil în zilele

noastre să existe țări dominante 
țări dominate. Destinderea se poate 
realiza numai. în condițiile respectu
lui absolut față de specificul fiecărei 
națiuni. Altă premisă pentru politica 
de destindere nu poate exista. Cu 
atit mai multă convingere acționăm 
pentru colaborare intereuropeană, 
mai ales în cazul unor asemenea par
teneri cum este România, țară care 
militează cu atîta convingere în fa
voarea principiilor independenței și 
suveranității naționale. Acest lucru a 
fost reținut cu foarte mare interes 
pretutindeni. Repet, sînt convins că 
în Europa nu mai există teren pen
tru o politică a dominației. Altfel nu 
va putea exista destindere. In acest 
punct opiniile noastre se întîlnesc.

Sînt de părere că tocmai acum po
litica de destindere trebuie să treacă 
proba focului, proba exemplului. Cea 
mai mare problemă în politica mon
dială este inlăturarea neîncrederii, 
încheierea Tratatului de stat cu Aus
tria constituie un exemplu de înlătu
rare a neîncrederii. Desigur, în pro
cesul amplu de edificare a încrederii 
intre state, Conferința pentru securi
tate și cooperare în Europa se va 
înscrie ca un mare pas înainte.

CARACAS 9 (Agerpres). — Inaugu- 
rînd lucrările primului Congres na
țional al științei și tehnologiei, pre
ședintele Venezuelei, Carlos Andres 
Perez, a subliniat necesitatea dezvol
tării acestor sectoare in vederea eli
berării de dependenta față de țările 
străine. Venezuela — a spus el — va 
face eforturi serioase și sistematice 
pentru a-și forma o bază solidă pen
tru o politică de dezvoltare a știin
ței și tehnologiei și stabilirea structu
rilor necesare în aceste domenii.

Simplul transfer de tehnologie și 
instalații industriale, fabrici și alte 
bunuri capitale va continua să ne 
mențină în stare de dependență, căci 
acest transfer nu numai că determină 
Venezuela să cheltuiască anual 3 000 
milioane bolivari, dar nici nu cores
punde condițiilor economice și so
ciale, precum și necesităților țării 
noastre, a subliniat președintele 
Perez.

BUDAPESTA 9 (Agerpres).
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria, și-a în
cheiat vizita oficială la Budapesta, 
efectuată la 1..L'.L. „
P.M.S.U. și a Consiliului Preziden
țial al R. P. Ungare, anunță agen
ția M.T.I.

Miercuri, Todor Jivkov a parti
cipat la deschiderea la Budapesta a 
expoziției naționale a R. P. Bul
garia.

MOSCOVA 
Miercuri s-au 
convorbirile dintre L. Brejnev, 
cretar general al C.C. al P.C.U.S., și 
Willy Brandt, președintele Partidu
lui Social-Democrat din R.F.G., care 
a efectuat o vizită în Uniunea So
vietică, informează agenția T.A.S.S.

vizitei, în cadrul 
de presă. Willy 

că, în cadrul con- 
evidențiată dorința 
a dezvolta pe mul-

9 (Agerpres). — 
încheiat la Moscova 

se-

La încheierea 
unei conferințe 
Brandt a relevat 
vorbirilor, a fost 
ambelor părți de 
tipie planuri relațiile bilaterale. Re
feritor la problemele internaționale 
abordate, el a precizat că un loc im
portant a fost acordat Conferinței 
general-europene pentru securitate 
și cooperare. Etapa finală a Confe
rinței de la Helsinki — a subliniat 
vorbitorul — nu trebuie să reprezin
te sfîrșitul acestor importante efor
turi, ci doar începutul unor eforturi 
conbrete ale tuturor statelor pentru 
întărirea păcii.

ÎN
Șase
Bolivia, Argentina, Brazilia, 
Chile, Paraguay și Peru — au 
hotărit să-și coordoneze efortu
rile în vederea combaterii trafi
cului de droguri. în acest scop,! 
reprezentanții acestor țări s-au 
întrunit la Cochabamba, în Bo
livia, pentru elaborarea de dis
poziții juridice comune în lupta 
împotriva contrabandei cu stu
pefiante. De asemenea, urmea
ză să fie întocmit un plan ope
rational de coordonare a acțiu
nilor antidrog preconizate de 
țările respective. Autoritățile de 
la La Paz intenționează să na
ționalizeze plantațiile de coca, 
unul din stupefiantele cele mai 
răspîndite în America Latină.

dr. Brunoîn încheiere, cancelarul
Kreisky a spus :

„Relațiile dintre Austria 
nia, pe care le promovează 
guverne ale noastre, sînt 
de marea simpatie ce există între 
popoarele austriac 
minată, înainte de 
gerea că țările și 
mijlocii pot aduce 
portantă la cauza 
păcii, în interesul 
întregii lumi".

și Româ- 
cele două 
favorizate

și român, deter- 
toate, de convin- 
popoarele mici și 
o contribuție im- 
progresului și 
lor propriu și

de ia Seul
reunificarea
a Coreeipașnica

PHENIAN 9 . _ . 
ședințele Comitetului pentru 
carea pașnică a patriei din 
Coreeană, Hon Ghi Mun, a 
blicității o declarație, în care a subli
niat că principala cauză a absenței 
progresului în dialogul Nord-Sud în 
problema reunificării pașnice a 
Coreei rezidă în refuzul regimului 
sud-coreean, condus de Pak Cijan Hi, 
de a respecta principiile independen
tei și neamestecului din afară, pre
văzute în Declarația comună a Nor
dului și Sudului. Hon Ghi Mun a re
levat că rezolvarea cu succes a pro
blemei reunificării pașnice a Coreei 
poate avea loc doar în condițiile 
retragerii neîntîrziate a tuturor tru
pelor străine din Coreea de sud și 
ale respectării de către regimul 
la Seul a obligațiilor decurgînd 
Declarația comună a Nordului 
Sudului.

(Agerpres). — Pre- 
reunifi- 

R.P.D. 
dat pu-

de 
din 

șiÎNTREBARE : Cum apreciați 
colaborarea economică dintre

Kcord între B.D.G. și ăl 
JJgyjgJ, Ministrul comerțului exte
rior al R. D. Germane, Horst Soelle, 
și ministrul comerțului al Algeriei, 
Layachi Yaker. au semnat, la Ber
lin, un acord de cooperare economi
că. industrială, comercială și tehnico- 
științifică pe termen lung 
două țări.

feroviare, aeriene și navale pe 
treg cuprinsul Italiei. La grevă au 
participat aproximativ 1 200 000 lu
crători din transporturi, care reven
dică un program de îmbunătățire a 
situației în această ramură de bază 
a economiei naționale.

de pe teritoriul 
în comun de cele 
iunie. guvernul 

adresată părții a-

militare americane 
turcesc, exploatate 
două părți. La 17 
turc, printr-o notă 
mericane. a stabilit un termen limită 
de 30 de zile pentru renegocierea 
acordului cu privire la aceste facili
tăți.

tie arată ca Guvernul Statelor Uni
te va trebui să cumpere și să sto
cheze o cantitate de petrol brut su
ficientă pentru a satisface consumul 
intern pe-o perioadă de 90 de zile. 
Dacă se ia ca indice de referință 
consumul mediu înregistrat în anul 
1974, aceste rezerve ar urma să se
ridice la aproximativ 594 milioane 
barili de țiței.

între cele

a susținut, 
Festivalu-

Coral „Madrigal"
în cadrul actualei ediții a _ ______
lui de la Istanbul, două concerte. Au
ditoriul a aplaudat îndelung și cu 
căldură arta interpretativă de
monstrată de artiștii români. Cu 
deosebit interes au fost 
piesele românești clasice Și 
porane.

Președintele R.P.D. Co- 
resne, ®en’a p1™*4 de-
legația guvernamentală irakiană con- 

. dusă de Taha Muhieddin Maarouf, 
vicepreședintele Irakului, aflată in 
vizită la Phenian.

interpretativă 
români.

urmărite 
contem-

MiercuriGrevă în Italia.
dimineață, o grevă generală
ore. declanșată la chemarea ___
trei mari centrale sindicale italiene
— C.G.I.L.. 
avut loc în

de patru 
celor

C.I.S.L. și U.I.L. - a 
transporturile rutiere.

Instalațiile militare ame
ricane din Turcia vor
să aibă un „statut temporar" și 
după 17 iulie — a declarat senatorul 
turc Kamuran Inan. După cum este 
știut. în urma suspendării de către 
S.U.A. a ajutorului militar acordat 
Turciei, după 
pru. guvernul 
să stabilească 
celor circa 20

Numărul șomerilor înresis- 
trati oficial în Olanda a sporit cu 
3 080 persoane în luna iunie, pentru 
a atinge un total de 176 510. Aceas
tă creștere, mai importantă, decît cea 
anticipată, ridică rata olandeză a șo
majului la 5,4 la sută. Potrivit da
telor furnizate' de Ministerul pentru 
Problemele Sociale, deteriorarea si
tuației s-a datorat agravării șoma
jului în rindul femeilor.

Președintele Mexicului, 
Luis Echeverria, a sosit la George
town. capitala Republicii Guyana, 
prima etapă a unui turneu de a- 
proape șase săptămîni pe care îl în
treprinde în 13 țări din America La
tină. Africa și Asia.

evenimentele din Ci- 
de la Ankara a decis 
un statut nrovizoriu 
de baze și instalații

Sonata! americana aprobat 
un proiect de lege care inaugurează 
programul de conservare a energiei 
naționale, preyăzind, în acest sens, 
creșterea stocurilor petroliere ale tă
rii. în termeni concreti. noua Iegisla-

Festivalul filmului din 
Berlinul Occidental. Marele 
premiu — „Ursul de aur" a fost ob
ținut de „Adopțiunea", realizată de 
Marta Meszaros (Ungaria). Juriul a 
acordat trei „Urși de argint" filme
lor ..Dupont Lajoie" (Franța). ,.O- 
verlord" (Marea Britanie) si „O sută 
de zile după copilărie" (U.R.S.S.). 
Distincțiile pentru interpretare au 
revenit actriței iaponeze Kinuyo 
Tanaka și actorului cehoslovac Vlas- 
timi] Brodsky.

încheierea sesiunii plenare a Adunării Mișcării Forțelor Armate
LISABONA 9 (Agerpres). — Un co

municat oficial dat publicității la 
Lisabona, la încheierea sesiunii 
plenare a Adunării Mișcării Forțelor 
Armate, informează că participantii 
au aprobat liniile generale ale planu
lui de acțiune politică elaborat,, re
cent, de Consiliul Revoluției din Por
tugalia. A fost aprobată, de așeme- 
nea, analiza politică globală a situa
ției interne din țară, prezentată de 
premierul Vasco Gonțalves.

Comunicatul arată, totodată, că, în 
actualul moment al evoluției procesu
lui revoluționar din Portugalia, Miș
carea Forțelor Armate apreciază ca 
obiective prioritare: stimularea parti
cipării maselor la desfășurarea pro
cesului revoluționar, anihilarea even
tualelor acțiuni ale forțelor reacțio
nare și cîștigarea. bătăliei economice. 
Documentul precizează că a fost 
elaborat „un plan coerent și viabil 
pentru edificarea unei societăți so
cialiste în Portugalia" și subliniază, 
în acest scop, importanța consolidă
rii „alianței dintre popor și forțele 
armate". în legătură cu aceasta, se 
prevede crearea unor comitete

populare la toate nivelurile admi
nistrative’ care, în etapa finală, să 
reprezinte baza unei Adunări națio
nale populare, subordonată Consiliu
lui Revoluției, ce va rămîne organul 
suprem' al puterii de stat. Atribuțiile 
acestor comitete includ preluarea 
treptată a responsabilităților admi
nistrațiilor locale, intensificarea mun
cii politice de masă în rindul popu
lației ;și instituirea controlului asu
pra mijloacelor de producție — în 
sectorul particular și în cel public. 
Totodată, ele vor crea un așa-numit 
sistem, de vigilentă, care să includă, 
între altele; protejarea instalațiilor- 
cheie, a regiunilor urbane și a ca
nalelor de informare.

Pe plan economic, comunicatul 
arată că se preconizează extinderea 
controlului de stat asupra mijloace
lor de producție, precum și accele
rarea procesului de înfăptuire a re
formei agrare.

în domeniul extern, se menționea
ză promovarea unor relații cordiale 
cu toate popoarele lumii, consolidarea 
independenței economice a țării.

Furtuni și inundații în diferite părți

BELGIA
BRUXELLES 9 (Agerpres). — Pu

ternice furtuni s-au abătut. în noap
tea de marți spre miercuri asupra 
regiunii din jurul orașului belgian 
Liege, provocînd importante pagube 
materiale. în localitatea Huy, un bloc 
de stîncă s-a dislocat, prăbușindu-se 
peste o locuință. Un puternic incen
diu provocat de un trăsnet a izbucnit 
la fabrica de produse chimice 
Bodson, din Grivegnee, soldîndu-se 
cu pagube importante. Legăturile -fe
roviare din zonă au fost serios 
perturbate de bucăți de rocă surpate 
pe calea ferată. Cel mai puternic 
afectată a fost linia ferată Liăge— 
Paris. în orașul Liege, numeroase 
subsoluri au fost inundate.

iși unesc eforturile în vederea aju
torării sinistraților și a diminuării 
pierderilor materiale.

IUGOSLAVIA

VENEZUELA
CARACAS 9 (Agerpres). — Ploile 

torențiale și inundațiile provocate de 
acestea în zona de frontieră dintre 
Venezuela și Columbia au dus la 
dispariția a trei persoane, sinistrarea 
a 500 de familii și pierderi mate
riale apreciate la peste 20 milioane 
bolivari. După cum informează agen
ția Prensa Latina, ploile, însoțite de 
vînturi puternice, continuă să cadă 
pentru a șasea zi consecutiv în aceas
tă regiune, izolînd aproape complet 
unele localități.

Echipe speciale ale ambelor țări

BELGRAD 9 (Agerpres). — Pe 
ogoarele din regiunile Voivodina și 

. Slovenia, principalele grinare ale 
Iugoslaviei, recoltarea cerealelor a 
fost reluată după ce timp de mai 
multe zile vremea rea făcuse imposibil 
lucrul. După curii relevă agenția 
Taniug, recoltarea se va 
neîntrerupt zi și noapte, 
specialiștii consideră că nu .___
aștepta pină cind solul și culturile 
se vor usca complet. Se apreciază, 
!totodată, că ploile excesive căzute 
recent în aceste regiuni iugoslave au 
deteriorat calitatea cerealelor recol
tate aici.

desfășura 
deoarece 
se poate

PRECIPITAȚII INSUFICIENTE 
ÎN R.D.G.

BERLIN 9 (Agerpres). — Ziarul 
„Neues Deutschland" de miercuri re
latează că. din cauza lipsei persis
tente de precipitații' in zonele nor
dice, ale R. D. Germane, fenomen în
soțit de temperaturi în jurul a 30 de 
grade Celsius, recolta va fi. prac
tic. _sub nivelul așteptat. în prima 
jumătate a anului 1975, în regiunile 
nordice și centrale ale R.D.G. au că
zut cu 70 mm mai puține precipi
tații decît. media din ultimii ani.

® „MAGNA CHARTA" 
ÎN DEPLASARE. In per- 
spectiva sărbătoririi, în 1976. a 
bicentenarului independenței 
S.U.A., Camera Comunelor bri
tanică a luat în discuție o mo
țiune referitoare la împrumutul 
unuia din cele două exemplare 
ale faimoasei „Magna Charta" 
— prima constituție consemnată 
in analele istoriei — ce ar urma 
să fie expus, pe timp de un an, 
în incinta clădirii Capitoliului 
din Washington. Un gest ce ur
mează să simbolizeze desprin
derea, cu două secole în urmă, a 
celor 13 foste colonii din „Lu
mea Nouă" de coroana britanică.

® O REZERVAȚIE SUB
ACVATICĂ va fi dată în fo
losință în arhipelagul spaniol 
Medas. Destinată să conserve 
flora și fauna marină din aceas
tă parte a lumii, rezervația va 
cuprinde o suprafață de 50 ki
lometri pătrați, inclusiv pește
rile și tunelurile subacvatice 
formate din recifele de corali. 
Ea va fi iluminată cu instalații 
speciale și 
debarcader 
boratoare științifice și sportive, 
un acvariu

va beneficia de un 
pentru scafandri, la

ș.a.

® MOȘTENIRE MUZI
CALĂ. „Cel mai in virstâ 
compozitor din lume" — renu
mitul muzician austriac Robert 
Stolz — a încetat din viață la 
95 de ani, lăsînd in urma sa o 
impresionantă moștenire ar
tistică;: 47 operete, compoziții

filme, 
șanso-

pentru muzica a 90 de
2 000 de lieduri, valsuri și 
nete.

• BAROMETRU 
LOGiC.
tul Osteuovo, R.P. Bulgaria, a 
avut ideeu de a initoduce in iin- 
tîna casei un cneial mic. Peș
tișorul s-a adaptat perfect la 
noile condițij de viață. După 
zece ani a atins lungimea de o 
jumătate de metru. Observin- 
du-1 zi de zi, săteanul 'a remar
cat faptul surprinzător că peș
tele acționează ca un fel de ba
rometru viu. De cite ori mani
festă o stare de agitație și sare 
la suprafața apei, timpul devine 
instabil, ploios. Dimpotrivă, cind 
rămîne calm pe fundul apei, 
vremea e. frumoasă, însorită. 
„Barometrul biologic" a furni
zat întotdeauna prognoze me
teorologice exacte.

BIO-
Un locuitor din sa-

° ERUPȚIE DUPĂ 25 
DE ANI. Vulcanul Mauna 
Loa din Insulele Hawaii, consi
derat cel mai mare din lume, a 
încetat șă erupă, după o acti
vitate de două zile. Nu au fost 
înregistrate pierderi. în cursul 
erupției, care a surprins pe ex- 
perți. survenind după o pauză 
de 25 de ani. stratul de lavă, 
emisă de craterul principal al 
vulcanului s-a ridicat, în unele 
locuri, pînă la 75 de metri.
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