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jlocul oamenilor,
exemplu viu de patriotism
și dăruire comunistă,

conducînd și mobilizînd energiile
întregului popor io nwreâ bătăii®
împotriva calam ităților naturale

Secretarul general al partidului evidențiază experiențe înaintate, exemple demne de urmat:' 
® La Sibiu și Hunedoara, schimburi de lucru de 12 ore: 8 în întreprindere, 4 la recoltat ® La Arad, 
detașamente organizate, conduse nemijlocit de activiști de partid, au. lucrat Ia diguri, trecînd apoi 

la strîngerea recoltei ® Suprafețe repartizate întreprinderilor și instituțiilor pentru recoltare

Joi dimineața tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a continuat călătoria 
de lucru — în zonele din ves
tul si sudul tării. Este cea de-a opta 
zi din această perioadă de grea în
cleștare cu forjele dezlănțuite ale 
naturii de cînd secretarul general al 
partidului se află în mijlocul cetă
țenilor din localitățile care au avut 
de suferit de pe urma calamităților. 
A fost un nou prilej de a analiza,

Ipreună cu organele locale de 
partid, cu comuniștii, cu oamenii 
muncii, situația creată, modul în care 
se traduc în viață prevederile Decre
tului prezidențial privind instituirea 
stării de necesitate și Hotărîrile Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în avanposturile luptei 
împotriva apelor, în localitățile afec
tate, în unitățile economice amenin
țate de pericol sau calamitate de vii
turi, exemplul neobositei sale acti
vități au constituit pentru toți oame
nii muncii o puternică îmbărbătare.

Ora 7,30. La aerqportul din Sibiu, 
unde sînt prezenți tovarășii Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Richard Winter, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al comitetului județean de par
tid, tovarășul Nicolae Ceaușescu își 
exprimă convingerea că oamenii din 
această parte a țării vor face totul 
pentru îndeplinirea îndatoririlor pa
triotice ce le revin în refacerea grab
nică a unităților industriale avariate, 
limitarea pagubelor în agricultură și 
normalizarea vieții localităților.

în numele tuturor cetățenilor 
județului — români, germani și 
maghiari — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu primește din nou asigu
rări că organizațiile de partid, oa
menii muncii de pe aceste meleaguri 
nu-și vor precupeți eforturile 
pentru înfăptuirea recomandărilor 
primite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
soțit de tovarășii Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, și Teodor 
Coman, ministrul de interne, s-a în
dreptat apoi spre Deva, orașul de re
ședință al județului Hunedoara. Aici, 
secretarul general al partidului este

întîmpinat de tovarășii Ilie Verdet, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
Ioachim Moga, prim-secretar al co
mitetului județean al P.C.R.

La scurt timp de la sosire, la se
diul comitetului județean de partid, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut 
o întîlnire de lucru cu membri ai 
biroului comitetului județean și ai 
comitetului municipal de partid, cu 
directori ai marilor unități industria
le hunedorene.

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid a arătat că, tradu- 
cîndu-se în viață indicațiile tovară
șului Nicolae Ceaușescu, Hotărîrile 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., oamenii muncii hunedo- 
reni au reușit, printr-o masivă mobi
lizare de forțe, cu sprijinul milita
rilor, să limiteze într-o mare măsură 
efectele inundațiilor și să diminueze 
pierderile. Au fost evacuate toate fa
miliile care locuiau în zonele ame
nințate de ape. Totodată, s-a trecut 
fără întîrziere la strîngerea recoltei 
din lunca Mureșului și s-au luat mă
suri pentru punerea la adăpost a 
animalelor. în contextul măsurilor 
luate, primul secretar a menționat 
lucrările de consolidare și înălțare a 
digurilor de pe Mureș, la Deva și în 
alte localități.

Referindu-se la situația din In
dustrie, primul secretar a mepționat 
că aici munca se desfășoară normal, 
că nu au fost înregistrate pierderi, 
că oamenii muncii din industria Hu
nedoarei și-au onorat la toti indi
catorii sarcinile pe primul semes
tru. Ei au livrat suplimentar im- 
bortante cantități de produse, a că
ror valoare se ridică la mai mult de 
245 milioane lei. Peste cîteva zile ur
mează să intre în circuitul productiv 
cel de-al doilea laminor de sîrmă de 
la Hunedoara, iar pe Șantierul între
prinderii de materiale de construcții 
de la Chișcadaga au fost recuperate 
în bună parte rămînerile în urmă. Pe 
raza județului au fost restabilite, 
printr-o muncă susținută, fără în
trerupere. căile de circulație auto si 
feroviare.

în privința sectorului agricol s-a 
arătat că este necesară o mai mare 
mobilizare de forțe, că activitatea 
trebuie mai bine organizată în fie
care localitate prin participarea tu
turor cetățenilor apți de muncă.

----- HUNEDOARA ---------- :------------------------------
Toată lumea, organizat, să pună mina 

și să participe la salvarea recoltei
Luînd cuvintul, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a arătat că este o mare 
lipsă a organelor locale că nu au 
realizat sarcina dată în 1970 de a ri
dica digurile la dimensiuni care să 
poată face față oricărei situații.

— Au trecut cinci ani, era timp su
ficient ca digurile să poată fi termi
nate. Trebuie ca în următoarele două 
luni și jumătate ele să fie gata, ca 
eventualele ploi din noiembrie să 
nu ne mai facă greutăți.

în acest context, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea 
adîncirii albiei Mureșului, a înălțării 
cu cel puțin un metru a digului con
struit. a consolidării și prelungirii 
acestuia. La lucrările de consolidare 
trebuie folosit sterilul provenit de la 
prepararea minereurilor care in pre
zent este depozitat afectîndu-se su

prafețe de teren. Secretarul general 
al partidului a cerut organelor Jocale 
să întocmească, cu concursul specia
liștilor, un studiu privind lucrările de 
regularizare a Mureșului pe raza ju
dețului, ostudiu care să fie .înaintat 
forurilor de resort.

în ce privește suprafețele inunda
te. secretarul general al partidului 
a indicat să se treacă de îndată la 
măsuri mai hotărîte pentru scurge
rea apei, astfel ca, în două, trei zile, 
tot griul și orzul inundate de-a lun
gul Mureșului să fie strînse. De ase
menea. să fie strînse și furajele.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
menționat că in fiecare cooperativă 
agricolă de producție. în fiecare sal 
trebuie să se treacă de îndată. în 
conformitate cu Hotărirea Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,

cu Decretul privind starea de nece
sitate, la organizarea sistematică a 
activităților de înlăturare a daune
lor provocate de inundații, la lucrări 
de terminare și consolidare a diguri
lor, de scurgere a apelor, la stririge- 
rea recoltei, acțiuni la care trebuie 
să participe întreaga populație.

Secretarul general al partidului a 
Indicat ca, fără a se afecta produc
ția, fiecare muncitor, în calitate de 
cetățean al localității unde munceș
te, funcționarii să aibă obligația de 
a lucra suplimentar, inclusiv dumi
nica, așa cum se procedează și în 
alte părți. Toată lumea, in mod or
ganizat, să pună mina să lucre
ze, să nu se aștepte numai mij-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Pe teren, control direct, indicații concrete

Sîntem încă o dată, 
în aceste zile, datorită 
inundațiilor, martorii 
și ostașii unei bătălii 
de mari și dramatice 
proporții. încleștarea 
cu apele, cu forța oar
bă a naturii dezlăn
țuite a cerut și cere 
în continuare eforturi 
de-a dreptul eroice nu 
numai citorva orașe 
sau sate, ci întregii 
națiuni. Pentru că pa
gubele sînt mari și 
grele, fiecare dintre 
noi trebuie să facă to
tul pentru a birui îm
preună calamitățile 
produse.

Cuvîntul rostit de 
președintele țării, de 
comandantul suprem 
ăl armatei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
spre a anunța decre
tarea stării. de .necesi
tate, a găsit națiunea 
pregătită să răspundă 
chemării partidului cu 
înflăcărare și abnega
ție, cu uriașa ei forță 
morală și fizică.

încă o dată superba 
energie a iubitului și 
curajosului nostru con
ducător a constituit 
un exemplu mobiliza
tor pentru întreaga 
națiune, un focar ca
talizator de simțămin
te înalte, sacre, pa
triotice în care, într-o 
singură clipă,'s-a re
găsit întrupată ființa 
întregului nostru po
por.

în toate punctele de 
impact ale undelor de 
viitură, la . intrarea in 
Capitală a. Dîmbovi
ței, pe Olt, pe Mureș, 
pe ialomița, chemarea 
partidului a găsit ga
ta de acțiune impre
sionante mase de ce
tățeni, muncitori, os
tași, tineri și vîrstnici. 
Au fost trimise în 
punctele critice mij
loace tehnice moderne, 
au fost îndreptate ra
pid, fără șovăire, spre 
redutele asaltate de 
ape, curajoase colec
tive de muncă. Cum 
vom putea uita vreo

dată miile de oameni 
pe care i-am văzut să- 
pind canale de scurge
re a apelor pe mari 
întinderi agricole, re- 
coltînd griul cu arhai
cele, dar astăzi atît 
de folositoarele, seceri 
și coase ? Cum pot fi 
uitate digurile de pro
tecție ridicate ca un 
miracol, în cîteva re
pezi și irepețabile ore, 
cu bătrina lopată, cu 
sacii de pămînt și cu 
buldozerele ?

Am văzut oameni 
legați cu frînghii, spre

însemnări de
Petru VINT1LĂ

a nu fi luați de to
rentul Oltului, mun
cind la salvarea uneia 
din. cele mai tinere 
hidrocentrale ale țării. 
Am văzut echipe de 
electricieni, de mun
citori feroviari, de po
dari și terasieri 
luptînd să repună cit 
mai grabnic in func
țiune linii de tensiune, 
tronsoane de căi fera
te, șosele și poduri. Și 
din nou am văzut la 
lucru mașinile-ainfi-, 
bii, elicopterele, ca
mioanele, buldozerele 
conduse de bravi os
tași ai armatei noas
tre.

Am privit cu inima 
strînsă lanurile - inva
date de ape, am. văzut 
cu toții griul copt în
ghițit de valuri; po
rumbul înnămolit. Am 
urmărit din nou cum 
apele dezlănțuite . au 
pătruns în halele mul
tor întreprinderr in
dustriale, obligind .oa
menii să-și înceteze 
pentru moment pro
ducția. Le-am ‘simțit 
efortul eroic de a 
munci zi și noap
te, contracronometru. 
să-și salveze utilajele, 
demontîndu-le piesă

cu piesă, pentru ca 
apoi, după ce au biruit 
furia apelor, să mun
cească fără pic de 
răgaz alte ore și zile 
la repunerea lor in 
funcțiune, spre a di
minua cit mai mult 
din pierderile suferite. 
Toate acestea ne-au 
readus în atenție cu
vintele secretarului ge
neral al partidului 
care a spus că inun
dațiile au provocat 
pagube însemnate, și 
ne-ă făcut săi înțe
legem, o dată.in plus, 
că aceste mari pierderi 
materiale nu afectea
ză numai colectivită
țile din locurile res
pective, ci întregul 
nostru popor.

Scriu aceste rînduri 
profund emoționat de 
tot ce mi-au văzut 
ochii și sufletul în 
aceste zile .de luptă în 
care toți, dai' absolut 
toți cei care au luat 
parte la ea au fost 
niște eroi în gradul 
cel mai înalt.

Bătălia pentru di
minuarea pagubelor, 
pentru salvarea recol
tei de griu, pentru re
punerea in funcțiune 
a tuturor obiectivelor 
economice și pentru 
revenirea la normal 
continuă. Vom mai 
vedea încă. seceri și 
coase la recoltatul a 
mari suprafețe de griu. 
Știm că fiecare snop 
de griu recoltat astfel 
înseamnă un strop de 
sudoare în plus, dar 
știm și . trebuie să în
țelegem . că stropul de 
sudoare este infinit 
mai puternic decît ma
rile unde de șoc ale 
apelor învolburate. In 
fața torentelor de apă, 
am văzut în aceste 
zile.și continuăm'' să 
vedem, digul cel mai 
puternic il constituie 
conștiința celor pe'ste 
douăzeci de milioane 
de cetățeni. în acest 
dig, fiecare.dintre noi 
este o cărămidă vie și. 
de neinvins.
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© Nimeni nu trebuie să stea cu brațele încrucișate. Munca 
să fie foarte bine organizată. Să se constituie în fiecare comună 
detașamente specializate. Recolta trebuie salvată. Chiar dacă apa 
băltește, chiar dacă plouă, să se lucreze cu secera, să se scoată griul 
fir cu fir din nămol și să se pună la uscat

© Să se depună, în continuare, eforturi pentru punerea est mai 
grabnică în funcțiune'a întreprinderilor calamitate. Să fie constituite 
brigăzi pentru fiecare instalație afectată. Există condiții, potențial 
uman, material și tehnic pentru o producție suplimentară cît mai mare.

NICOLAE CEAUȘESCU

fote eforturile - omenești și supraomenești - 
să asigurăm stringereași depozitarea plinii poporului!

Cea mai mare parte a griului 
se află încă pe cîmp

100 000 SĂTENI LA RECOLTAT; Șl, TOTUȘI, PUȚIN

PENTRU CONDIȚII EXCEPȚIONALE

CU SECERA Șl COASA - ȚĂRANI, FUNCȚIONARI, ELEVI

ILFOV : în ultimele zile bătălia il- 
fovenilor pentru strîngerea recoltei de 
grîu a crescut în intensitate. Zeci de 
mii de oameni cu seceri și coase lu
crează intens la seceriș, cu prioritate 
pe suprafețele afectate de revărsarea 
apelor. Cooperatorii din Vlasinu au 
terminat de recoltat întreaga supra
față de grîu, iar la Florești-Stoenești, 
comună greu lovită de furia Argeșu
lui, secerișul se apropie de sfîrșit. 
Aici, ca și la Bolintin Vale, Fundeni, 
Gorneni, Vînătorii Mici, Gîrbovi, Va
lea Măcrișului, Manasia, Mitreni, 
Oltenița, Vedea, Budești, Gruiu, cu 
secerile, cu coasele, lucrînd în multe 
locuri în apă pînă la genunchi, oa
menii string griul.

Pe măsură ce starea terenului a

ULIȚELE SATELOR SÎNT PUSTII, TOATĂ SUFLAREA

ESTE LA CÎMP

ALBA : Pe ulițele satelor județului 
Alba nu întîlnești țipenie de om. Se- 
cerătorii și cosașii muncesc in lanuri, 
cu abnegație și răspundere. în spiritul 
chemării secretarului general al 
partidului de a strînge recolta repede 
și fără pierderi, cu toate mijloacele. 
La Ighiu, Șard și Bucerdea Vinoasă 
sînt peste 400 cooperatori aplecați pe 
seceri. într-o singură zi au fost re
coltate manual 35 de ha cu orz. Alți 
oosași sînt la trlfoi și finețe naturale. 
Și ei au cosit 22 ha. Pe Tîrnava Mică, 
la Șona, unde apele au făcut ravagii, 

permis, în lanuri au reintrat oom- 
binele. în ultimele trei zile, în coope
rativele agricole au fost recoltate 
mecanic aproape 15 000 hectare. Con
tinuă, pretutindeni, acțiunile de 
evacuare a apei de pe culturi, recol
tatul furajelor, al legumelor șl fruc
telor. în ziua de miercuri, în județ, 
circa 100 000 de locuitori ai satelor, 
ajutați de oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții, au participat 
la bătălia recoltei. Totuși, partici
parea Ia muncă în cîmp este încă sub 
posibilitățile județului. în condițiile 
excepționale în care se strînge re
colta trebuie mai intens mobilizate 
la muncă efectiv toate forțele satului. 
(Alexandru Brad).

cooperatorii adună în grabă orzul și 
furajele rămase. Oamenii se întrec 
in hărnicie, dar în cîmp mai sînt 
multe de făcut. Finul cosit și uscat 
trebuie grabnic transportat. In co
muna Șpring la transportul furaje
lor se folosesc 50 de atelaje. Tot aici, 
la seceratul orzului lucrează peste 600 
de oameni. La Cîlnic, ne-a comunioat 
primarul loan Suciu, într-o singură 
zi au ieșit la cimp peste 2 000 de lo
cuitori. Printre e-i, 150 elevi — cu 
grebla și furca in mină, la strinsul 
furajelor în căpițe. (Ștefan Dinică).

OLT : în toate unitățile agricole din 
județul Olt mecanizatorii și coopera
torii înregistrează ritmuri tot mai 
înalte la seceriș. Pină acum griul 
s-a recoltat de pe 32 000 de hectare, 
în funcție de situația din fiecare u- 
nitate în parte, se dirijează opera
tiv forța mecanică. în sudul jude
țului, unde cantitatea de apă căzută 
din precipitații a fost mai mică, s-au 
concentrat toate cele 100 combine și 
120 prese de balotat paie, sosite în 
sprijin din alte județe. Totodată, din 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii situate în nordul județului, 
unde combinele nu au putut lucra 
din cauza excesului de umiditate, 
forța mecanică a fost dirijată către 
unitățile din sud ; ca urmare, ritmul

DIN PERSONALUL ADMINISTRATIV ORĂȘENESC,

2 500 DE CULEGĂTOR! ÎN GRĂDINI Șl LIVEZI

CONSTANȚA : în județul Constan
ta, din inițiativa comitetului județean 
de partid au fost luate noi măsuri 
pentru extinderea suprafețelor cu le
gume in cultură succesivă pe terenu
rile irigate. în aceste zile, la I.A.S. și 
cooperativele agricole se insămințează 
și se plantează roșii și varză de 
toamnă, castraveți etc. Concomitent 
cu lucrările de semănat și plantat, 
in grădinile de legume se recoltea
ză zilnic sute de tone de roșii, var
ză, castraveți, ardei, fasole păstăi 
pentru buna aprovizionare a popu
lației și a turiștilor de pe litoral.

MAI BINE ZĂCEA S

VÎLCEA: Unii cu seceri, alții cu coa
se, peste 200 de cooperatori din comuna 
Băbeni, județul Vîlcea, au ieșit în .la- 

secerișului a crescut, ajunglnd la 
peste 4 500 hectare pe zi.

Zilnic sînt prezenți la seceriș mii 
ji mii de cooperatori. La cooperativa 
agricolă Rusănești, pe lingă cele 6 
combine Gloria, lucrau ieri peste 400 
de cooperatori. Așa se procedează în 
nenumărate alte unități. în locurile 
unde solul este încă umed, se acțio
nează din plin la recoltarea manua
lă. La Colonești, Valea Mare. Bre- 
benl, Schitu, Perieți, Topana, Făge- 
țelu, Gropșani și Dobrețu, în toate 
unitățile din centrul și nordul jude
țului mii și mii de cooperatori, func
ționari și elevi lucrează la seceriș, 
hotăriți să intensifice stringerea re
coltei in orice condiții. (Em. Rouă).

Populația orășenească Înțelege să 
nu stea deoparte; o expresie semnifi
cativă în acest, sens constă în faptul 
că 2 500 de oameni din personalul 
administrativ al diferitelor unități e- 
conomice și instituții din Constanța, 
Medgidia și Cernavodă participă la 
culesul legumelor și fructelor, in 
grădinile și livezile cooperativelor 
agricole și întreprinderilor agricole 
de stat. Aceasta permite repartizarea 
unui număr mai mare de coopera
tori și lucrători din I.A.S. la recol
tatul griului, stringerea furajelor și 
alte lucrări. (C. Bordeianu).

1 APE INDOLENȚA...

nul de grîu încă de la primele o-re 
ale dimineții.

La capătul tarlalei a fost adusă și o

Stadiul recoltării în cooperativele agricole din zonele I și II. Situația la 9 iulie, dupâ date furnizate de 
Ministerul Agriculturii. Cifrele exprima procentele recoltate din totalul suprafețelor cultivate cu grîu

combină pentru treierat staționar. 
Aceeași mobilizare de forțe am in- 
tilnit-o și in lanurile cooperativei 
agricole Stănești. „Pentru că în fer
ma noastră griul nu a ajuns încă la 
maturitate — spunea brigadierul 
Constantin Georgescu — am venit să 
dăm o mînă de ajutor vecinilor noștri 
din ferma nr. 3. Dar, de mîine, vom 
intra cu secerile și in lanurile noas
tre".

întinse suprafețe de grîu are și 

cooperativa agricolă din Prundeni. 
Dar, pe cimp, nici țipenie de om. Pe 
primarul comunei, Nicolae Buzatu, 
îl găsim în ușa primăriei, vesel ne
voie mare. Motivul ? Localitatea sa 
nu a fost afectată de apele Oltului. 
Foarte bine, dar pe cîmp spicele au 
trecut de faza optimă pentru recol
tare. Motivarea ? Primarul o găsește 
repede :

— Pină către ora 11 dădu o burniță 

de ploaie, dar de la ora 1 negreșit li 
chemăm la muncă.

Am verificat mai tirziu „promi
siunea" primarului. Nu întreprinsese 
încă nimic. Așa s-a pierdut o zi de 
muncă, in timp ce in întreaga țară 
oamenii nu știu cum să folosească 
mai spornic fiecare ceas, fiecare 
minut. Cind te gîndești cită recoltă 
este încă inundată nu poți să nu-ți 
spui : mai bine zăcea sub ape indo
lența. (Ion Stanciu).

Frffi fapte demne de laudă, dasa muncitoare 
răspunde mutului de ordine: 

normalizarea și suplimentarea producției
„AM FORMAT Șl TRIMIS DETAȘAMENTE COMPLEXE

POLICALIFICATE-

CIMENT MAI MULT, PE MĂSURA MARILOR CERINȚE

ALE RECONSTRUCȚIEI

Nici un gram de materie primă pierdută

ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" 
DIN CAPITALA : O analiză ad-hoo 
a rezervelor noastre — ne precizea
ză tov. Dumitru Pădure, președintele 
comitetului sindicatului — ne-a per
mis să apreciem că vom putea spori 
volumul producției globale în cursul 
acestei luni cu circa. 7,5 milioane lei. 
Vor participa toate sectoarele și sec
țiile întreprinderii : turnătoria de 
fontă va livra 220 tone de piese 
turnate peste prevederi, turnătoria 
de oțel — 60 tone, iar forja — 10 tone 
oțel rapid în bare pentru scule și 
15 tone de blocuri pentru matrițe. 
Totodată, întreprinderea noastră va 
mal produce, pînă la sfîrșitul lui iu
lie, un motor cu 6 cilindri în valoare 
de o jumătate milion lei și o loco
motivă Diesel-hidraulică de 1 250 CP.

Prin detașarea unei echipe de 20 
de muncitori, electricieni și lăcătuși 
la întreprinderea „Automecanica" din 
Mediaș vom ajuta pe tovarășii noș
tri la repunerea în funcțiune a utila
jelor și Instalațiilor afectate de ape.

Un ultim amănunt : activitatea co
lectivului a fost astfel organizată, 
îneît să prestăm, pînă la sfîrșitul lu
nii, un volum da 30 000 ore de mun
că patriotică. (Cristian Antonesou).

ÎN SCHIMBURI PRELUNGITE, PRODUCȚII SPORITE

SATU-MARE : Solidari cu oamenii 
muncii din întreaga țară în greaua 
bătălie pentru stăvilirea furiei ape
lor și pentru recuperarea pierderilor 
provocate economiei, colectivele uni
tăților productive din orașul Cărei 
s-au angajat să lucreze, în afara 
programului, și în unele zile de du
minică, spre a obține producții su
plimentare. Au îmbrățișat această 
inițiativă patriotică colectivele în
treprinderii „Unio“, întreprinderii 
de in și cînepă, al filaturii. Fabri
cii de mobilă din Crasna, fabricii de 
biscuiți, șantierului 4 al I.J.C., ex
ploatării de gospodărie comunală și 
locativă ș.a. (Octav Grumeza).

PIATRA NEAMȚ : Oamenii mun
cii de la întreprinderea de materia
le de construcții din Roman au ho-

PLOIEȘTI ! Deși în județul Pra
hova este mare nevoie, acum, de 
mecanici, lăcătuși, electricieni, to
tuși, înțeleglndu-se și cerințele altora, 
74 de ingineri, maiștri și muncitori 
cu înaltă calificară de la combina
tele petrochimice Brazi și Teleajen, 
de la Rafinăria Ploiești-Sud și „Vega“ 
au plecat să ajute colectivele unor 
unități calamitate : „Carbosin"-Cop- 
șa Mică, Combinatul chimic din Tir- 
năveni și Institutul de cercetări — 
produse auxiliare și organice din 
Mediaș, spre a-și reîncepe cit mal 
grabnic activitatea. Detașamentul 
complex a fost dotat cu sculele și 
dispozitivele necesare unor interven
ții rapide și eficiente. Aflăm de la 
directorul tehnic al Centralei de ra
finării și petrochimie Ploiești că uni
tăților menționate li s-au expediat 
și o serie de utilaje și agregate, mo
toare ș.a., necesare intervențiilor o- 
perative pentru reluarea producției. 
Există legătură telefonică permanen
tă cu colectivele de intervenție tri
mise în Ardeal, îneît, în funcție de 
solicitări, ele beneficiază de sprijinul 
tehnic necesar pentru o contribuție 
cît mai_ eficientă la reluarea activi
tății. (Const. Căpraru).

tărît să lucreze în schimburi prelun
gite, pentru a realiza peste plan 
importante cantități de cărămidă, 
panouri din prefabricate, blocuri ce
ramice, stîlpi pentru rețele electri
ce, tuburi premo și alte produse 
destinate refacerii obiectivelor afec
tate de inundații. Astfel, la cele 
I 200 000 bucăți cărămizi și blocuri 
ceramice, 433 mc panouri din pre
fabricate, 1 600 stilpi pentru liniile 
de electrificare date pină acum pes
te plan, in perioada care urmează 
li se vor adăuga suplimentar alte 
importante cantități de asemenea 
produse din care se pot construi 140 
case în mediul sătesc, 5 000 sobe de 
teracotă, 35 kilometri de rețele elec
trice, aproape 3 kilometri de rețele 
de canalizări urbane și altele. (Ion 
Manea).

Fabrica de ciment „Bicaz". — Oa
menii noștri, puternic mobilizați de 
sarcinile trasate de Comitetul Politic 
Executiv, de chemarea secretarului 
general al partidului, au și trecut la 
acțiune, ne-a informat ing. Constan
tin Simion, director adjunct al fabri
cii. în urma unei prime evaluări a 
potențialului de care dispunem, am 
hotărît să livrăm suplimentar. în lu
na iulie, o cantitate de 2 000 tone do 
ciment pentru reconstrucția între
prinderilor și locuințelor distruse de 
ape.

Totodată, un detașament cuprin- 
zînd 18 lucrători de înaltă calificare 
— zidari și electricieni — a fost de
tașat la fabrica similară din Turda,

PESTE PLAN, 8 000 TONE FONTĂ,

6 000 TONE OȚEL, 6 000 TONE LAMINATE FINITE...

Combinatul siderurgic Reșița. La 
8 iulie, activul de partid de la Com
binatul siderurgic din Reșița a sta
bilit o primă serie de măsuri pentru 
ca la fiecare agregat și instalație si
derurgică să se obțină indici cit mal 
înalți de utilizare.

— Colectivul nostru — ne-a comu
nicat tov. Pîrvu Dănilă, secretarul 
comitetului de partid al C.S. Reșița 
— este hotărît să depășească preve
derile de plan stabilite pentru se
mestrul doi al anului cu 8 000 tone

La închiderea ediției, colectivul Combinatului chimic Tîrnâve.nl raportează:

„ANGAJAMENTUL A FOST ÎNDEPLINIT ÎN 18 ORE"

„Chiar așa să scrieți, și dacă se 
poate chiar în titlu — este dorința 
fierbinte a tuturor celor aproape 
5 000 de muncitori,! ingineri și tehni
cieni ai combinatului nostru". Sînt 
cuvintele lui Teodor Spineanu, se
cretarul comitetului de partid al 
greu încercatului combinat de pe 
Tirnava Mică. Ele vestesc un succes de 
seamă : azi (n.r. — ieri) la orele 6 
și 18 minute a fost aprinsă flacăra 
productivă a cuptorului numărul 6 
de carbid. Astfel a fost onorat an
gajamentul lugt în ziua de 9 iu
lie la amiază în fața secretarului 
general al partidului care, apreciind 
eforturile de refacere depuse de 
harnicul colectiv, a arătat că. totuși, 

unde participă Ia repunerea ei In 
stare de funcționare normală. Tot 
la Turda am mai expediat, zilele a- 
cestea, diferite seturi de scule și u- 
nelte, precum și 2 km de cablu for
ță și semnalizare pentru refacerea 
unor Instalații afectate.

în altă ordine de idei, colectivul 
nostru a preluat o parte din sarci
nile unor întreprinderi calamitate ; 
astfel, am devenit „furnizorul de ul
timă oră“ pentru varul necesar fa
bricării oțelurilor al combinatului 
siderurgfo gălățean ; de asemenea, 
am livrat suplimentar 5 000 tone de 
ciment special RIM întreprinderilor 
de prefabricate din beton de Ia Bu
zău, Odobești și Galați. (Ilie Ștefan).

fontă, 6 000 tone oțel, 8 000 tone la
minate finite, 50 000 tone zgură gra
nulată, piese de schimb și utilaje în 
valoare de 3 milioane lei. în același 
timp, se vor reduce substanțial con
sumurile specifice de combustibil, e- 
nergie electrică și cocs, înscriindu-se 
la economii : 5 milioane kWh ener
gie electrică, 5 000 tone combustibil 
convențional, 2 000 tone cocs, 1 500 
tone metal, 4 milioane lei la cheltu
ielile materiale de producție. (Petre 
Nedelcu).

există posibilități ca termenele pre
văzute să fie scurtate.

Și intr-adevăr, după 18 ore de 
muncă îndîrjită.- cu două zile mai 
devreme decît se anticipase, cuptorul 
a intrat in funcțiune. La ora cind 
transmitem (20), in combinat rețeaua 
electrică și rețelele de apă potabilă 
și industrială au fost restabilite, in
stalațiile de sulfat de aluminiu (ab
solut indispensabile pentru trata
rea și purificarea apei potabile din 
toate zonele calamitate) asigură pro
ducția necesară țării, iar la cupto
rul de carbid numărul 5 se lucrează 
„cu ochii pe ceas" în vederea aprin
derii — care va avea loc spre mie
zul nopții.

Cristuru-Secuiesc: la Filatura de fire șl efori mici nimlo n-a fost lâsat pradâ apelorToți ca unul, pentru avuția obștească
7 000 de locuitori, 3 500 de angajați 

din întreprinderile și instituțiile ora
șului, un liceu teoretic, două școli 
generale, o cooperativă agricolă de 
producție și o întreprindere agricolă 
de stat, 1 200 de comuniști și 1 309 
de uteciști. Iată pe scurt „fișa" con
temporană a orășelului al cărui 
nume este consemnat documentar 
pentru prima oară intr-un registru 
de epocă din anul 1332.

...Sintem aici in zorii celei de-a 
6-a zile de cind tihnita confluență a 
Tîrnavei Mari cu micul Goagiu s-a 
transformat, datorită unei nemaipo
menite ruperi de nori, într-o besme- 
tică năvălire de ape. întreprinderi 
stagnate, case inundate, drumuri și 
poduri distruse... Dar oamenii ?...

încă de la marginea orașului te 
întîmpină un freamăt de cetate apă- 
rîndu-și avutul, afirmîndu-și cu vi
tejie demnitatea de așezare, consti
tuită și ca unită familie a muncii. 
Șiruri de camioane grele se între
taie cu nenumărate grupuri de băr
bați și femei, tineri și vîrstnici, oră
șeni și țărani, îndemnînd către 
cimp... Dar, cimpul nu-i întîmpină 
gol. încă de cu noapte, in tarlaua 
nesfîrșită de cartofi —, arătînd pre
cum un luciu de apă — au năvălit 
cetele harnice ale tinerilor care scor
monesc cu înverșunare după fiecare 
rod de preț al pămîntului. (Mai tir
ziu aveam să aflăm, de la primarul 
Gheorghe Andraș, că aceste cete în
seamnă zilnic cite 160 de elevi ieșiți 
la cîmp : o forță care a și strîns de 
pe 16 din cele 50 de ha calamitate 
160 de tone de cartofi. Deci, pînă a- 
cum, cîte o tonă de fiecare tînăr).

Dar poate fi materializată, cuprin
să in cifre- cota de participare a fie

cărui cristurean la efortul neconte
nit care îmbracă (n aceste zile mica 
așezare Intr-o vibrantă aură de 
eroism civic ?

Oamenii de la filatură — de pildă 
— parcă vorbiți, abia vor să amin
tească de faptele lor din primele 
zile. Trebuie să aflăm de la alții că, 
de exemplu, inginera Ileana Kovacs, 
șefa secției, a stat, pur și simplu, în 
calea puhoiului, găsind în ultima se
cundă soluția ingenioasă a barării 
apelor cu mari baloturi de deșeuri. 
Că maistrul Fodor Daneș, secretarul 
de partid, aflat în concediu de boală, 
a fost imediat, după declanșarea ca
lamității, prezent la datorie, fără să-1 
fi chemat nimeni. Că zeci și zeci de 
muncitori, unii dintre ei cu apa a- 
junsă pină în pragul propriilor case, 
au alergat în miez de noapte în aju
torul întreprinderii. Că rodul acestor 
fapte și al multor altora asemănă
toare a însemnat, de pildă, scoate
rea în afară de pericol a o sută de 
motoare și a unui depozit de produse 
finite, valorînd peste 1 milion de 
lei... Despre toate acestea nu vrea să 
vorbească nimeni. în aceste zile, cu 
toții privesc numai spre ceea ce au 
de făcut in perspectivă. Iar per
spectiva se arată chiar sub ochii 
noștri. Iată, cale de mai bine de 
2 km, de o parte și de alta a șoselei, 
zeci de muncitoare — colege de vîr- 
stă cu elevii din cimpul de cartofi — 
au întins la zvintat în șiruri, ca 
niște colane uriașe, materia primă, 
care, oricît de diafan i-ar fi aspec
tul, cintărește totuși mai bine de 50 
tone. Și valorează... „Valorează — 
ne spune ing. Ion Ceaprazu, exact 
pasul pe care trebuie să-1 facem că
tre onorarea angajamentului de cin
ste al acestui colectiv : recuperarea 

tuturor pagubelor în mai puțin de o 
lună".

în mal puțin de o lună ! Este, de 
fapt, angajamentul Întregului Cris- 
tur. A fost enunțat dupâ ce edilii 
s-au sfătuit operativ, prin interme
diul activiștilor și agitatorilor, cu 
toți cetățenii orașului. De la munci
tori pină la țăranii cooperatori din 
sătucul Filiași (acolo unde, prin 
destoinicia comuniștilor Lorincz Do
minic și Csanos Stefan, au fost sal
vate de la înec 1 500 de vite). De la 
elevi, a căror vacanță se numește 
anul acesta : muncă, pină la cetă
țenii, care, intrajutorindu-se. au și 
început să-și repare ori să-și recon
struiască locuințele lovite de ape...

Cristuru-Secuiesc în a 6-a zi după 
transformarea firavului Goagiu în- 
tr-un balaur de ape. Cu mic, cu 
mare, oamenii au ieșit la muncă — la 
cimp. in întreprinderi, în cartiere. 
Lucrează îndirjit, fără oprire, pină 
la lăsarea serii — și dupâ... Pină la 
vestea pe care chiar in seara de 
9 iulie comandamentul a vestit-o 
întregului oraș, prin neobosiții me
sageri, care sint agitatorii : începind 
de astăzi, toate unitățile productive 
ale Cristurului au intrat în funcțiune 
la întreaga capacitate. Este o veste 
pe care ne-o putem imagina primită 
cu urale. Dar ele au răsunat numai 
în conștiința oamenilor. Concret, ei 
și-au manifestat altfel bucuria aces
tei izbînzi : răminînd încă un ceas 
la muncă, în efortul lor de a trans
forma dezastrul in izbîndă, la fel 
cum s-au deprins în aceste 6 zile să 
prefacă noaptea în zi.

Petre DRAGU 
Emil MARINACHE

T%25c3%25aern%25c3%25a2ve.nl


SCINTclA — vineri 11 iulie 1975 PAGINA 3

(Urmare din pag. I)
loace mecanizate. Fiecare să partici
pe direct la lucrările care se impun 
la ora actuală în agricultură, la în
lăturarea grabnică a efectelor cala
mităților și la preîntîmpinarea de 
noi inundații.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
referit apoi la sarcinile care revin 
industriei județului în domeniul pro
ducției, exportului, al asimilării de 
noi mașini, utilaje și produse, al di
minuării importurilor. In această di
recție s-a arătat că județul dispune 
de o bază tehnică puternică, de spe
cialiști și oameni cu o bogată expe
riență, care pot să conceapă și să 
realizeze utilaje, piese de schimb și 
aparatură de înaltă tehnicitate din 
domeniul metalurgiei, minier, atit 
pentru nevoile interne, cit și pentru 
export. în acest cadru, secretarul 
general al partidului a arătat că ju- 

’.ețul Hunedoara are posibilitatea să 
realizeze peste prevederile de plan 
mai multe produse pentru export, iar 
Combinatul siderurgic Hunedoara să 
dea în plus metal, laminate compe
titive pe piața mondială, să se fa-, 
brice toate sortimentele de oțeluri 
speciale, în producția de serie mi
că, potrivit necesităților, să se intro
ducă în proporție mai mare cărbu
nii din Valea Jiului la fabricarea 
cocsului metalurgic în vederea redu
cerii importului de cărbune cocsifi- 
cabil.

în numele comitetului județean de 
partid, al comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor din județul Hunedoara, 
tovarășul Ioachim Moga a asigurat 
pe secretarul general al partidului 
că sarcinile ce revin oamenilor mun
cii din această parte a țării vor fi 
înfăptuite cu înaltă răspundere, atit 
în agricultură, cit și în industrie.

--------  ARAD -------------------------------------------------  
„Să ridicăm diguri puternice, care să reziste 

în cele mai grele condiții"

Pierind de la Deva, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu survolează valea 
Mureșului spre zona Aradului. Pe 
traseul străbătut se constată pagube
le provocate de apele Mureșului, care 
în multe puncte au depășit cotele 
maxime atinse în cursul inundației 
din 1970, acoperind pe teritoriul ju
dețului peste 30 000 ha, din care circa 
18 400 hectare cultivate. Se văd unele 
din cele 21 de localități care au avut 
de suferit — orașul Lipova, cel mai 
greu încercat, comunele Pietriș, Să- 
vîrșin, Bata, Bîrzava, Pecica și alte
le — unde au fost cuprinse de ape 
peste 1 500 de locuințe. Pe raza ju
dețului, inundațiile au afectat nu
meroase școli, 'unități sanitare, o- 
biective economice, precum și peste 
100 km de drumuri și căi ferate.

Pe ogoare, mii de oameni lucrează 
la evacuarea apelor, la strîngerea re
coltei.

La ARAD, secretarul general al 
partidului este întimpiinat de tova
rășii Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Andrei Cervencovici, 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid.

Pe digul de apărare a Aradului, în 
zona Micalaca — uzina electrică, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este in
format în fața unei hărți, de către 
primul secretar al județului, de spe
cialiști, despre munca dîrză, de zi și 
noapte, a cetățenilor orașului, a mi
litarilor, pentru consolidarea și su-

Sarcini prioritare în întreprinderi: producție 
suplimentară, atenție deosebită exportului

în cadrul întilnirii cu membrii 
Biroului Comitetului județean de 
partid Arad, la care a fost prezent 
și tovarășul Mihai Telescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., felicitînd comitetele județean 
și municipal de partid, pe toți co
muniștii, militarii, cetățenii care au 
participat la acțiunile de stăvilire a 
apelor, secretarul general al partidu
lui a subliniat că se impun măsuri în 
continuare, reliefînd că pentru lu
crările de viitor trebuie folosite mij
loacele existente în județ.

— Este încă o mnre cantitate de 
apă pe terenurile din județ. Asigu
rarea scurgerii apelor este o proble
mă prioritară. în al doilea rind, să 
se concentreze forțele pentru strîn
gerea recoltei. Chiar dacă e nevoie

------ DE-A LUNGUL DUNĂRII -------------------  
Kilometru cu kilometru, control concret 

și o concluzie generală:
trebuie acționat cu mai multă fermitate

Secretarul general al partidului 
și-a consacrat apoi întreaga zi de 
muncă examinării la fața locului a 
situației din zonele de-a lungul Du
nării. a modului cum sînt înfăptuite 
măsurile hotărîte de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., in 
vederea protejării localităților, obiec
tivelor economice, avutului socialist 
și al cetățenilor de undele de viituri.

în același timp, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut întilniri de lucru 
cu primii secretari și alți membri ai 
birourilor comitetelor județene de 
partid și ai comitetelor executive ale 
consiliilor populare ale județelor 
Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, 
Teleorman și Ilfov. în acest cadru, 
secretarul general al partidului a 
controlat acțiunile de organizare a 
întregii populații apte de muncă în 
detașamente repartizate pe obiective 
concrete și avînd sarcini precise în 
vederea combaterii inundațiilor și

La Turnu-Măgurele se analizează măsurile de apărare împotriva viiturii La Caraș-Severin, ca pretutindeni de-a lungul Dunării, secretarul general al partidului a examinat la fața lo
cului planurile de protecție împotriva inundațiilor

praînălțar.ea digurilor, subliniindu-se 
faptul că aceste măsuri, care au fost 
luate la indicațiile directe ale secre
tarului general al partidului, și-au 
dovedit din plin eficiența, limitînd 
în mare parte năvala apelor.

Acționind pentru traducerea în 
viață a prevederilor Decretului pre
zidențial cu privire la instituirea 
stării de necesitate, a Hotărîrilor Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., oamenii muncii din județul 
Arad, militari și elevi au depus, e- 
forturi uriașe, au lucrat la în
tărirea digurilor, folosind 250 000 
de saci, peste 100 000 tone de ni
sip și balast, o mare cantitate de 
alte materiale, concentrind impor
tante mijloace mecanice și utilaje 
speciale. Se relevă munca eroică a 
cetățenilor din Nădlac pentru sal
varea orașului, aflat cu 2 metri sub 
cota atinsă de apele Mureșului.

Apreciind soluțiile tehnice aplicate 
în funcție de situațiile create, tova
rășul Nicolae Ceaușescu i-a felicitat 
călduros pe militari, pe membrii găr
zilor patriotice, pe muncitorii care, 
ieșind din schimburi, au muncit fără 
răgaz Ia întărirea digurilor, au su
pravegheat rezistența lor, interve
nind operativ acolo unde a fost ne
voie. Inspectînd lucrările din zonă, 
secretarul general al partidului re
comandă înălțarea digurilor pe anu
mite porțiuni.

—- Va trebui să facem diguri puterni
ce, să le ridicăm pentru ca să poată 

să se lucreze în apă, recolta trebuie 
adunată.

Secretarul general al partidului 
arată că pentru recuperarea pagube
lor produse g necesar să se reînsă- 
mînțeze terenurile cu culturi succe
sive de porumb, furaje, legume pen
tru toamnă.

în ceea ce privește pagubele pro
duse industriei, primul secretar al 
județului subliniază că, pe baza in
dicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, colectivele de muncă au 
reușit să repună în funcțiune 7 secții 
din cele 15 afectate de inundații, 
urmînd ca restul să reinceapă pro
ducția încă în cursul zilei de joi, 
astfel incit cele 100 milioane de lei 
pierderi înregistrate prin stagnarea 
producției să fie recuperate pînă la 
sfîrșitul acestei luni. Secretarul 
general al partidului este informat 
că industria județului și-a depă

salvării recoltei. Au fost analizate, 
totodată, ritmul recoltării, măsurile 
ce se întreprind pentru scurgerea a- 
pelor de pe terenurile inundate, pen
tru salvarea culturilor și reînsămîn- 
țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
cordat o atenție deosebită măsurilor 
ce se impun în industrie pentru re
intrarea întregii activități pe făgașul 
normal, pentru sporirea producției, 
cit și pentru satisfacerea în ritm mai 
înalt a necesităților dezvoltării eco
nomiei noastre, a cerințelor expor
tului.

La aceste întîlniri de lucru au par
ticipat membri și membri s'upleanți 
ai Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. care au primit sarcina 
să acționeze nemijlocit în județe, îm
preună cu organele locale de partid 
și de stat, la organizarea activității 
de prevenire și înlăturare cit mai 
rapidă a efectelor inundațiilor; în 

rezista in cele mai grele condiții. Pe 
baza constatărilor de acum, să 
se treacă la consolidarea diguri
lor. la executarea unora din beton, 
deoarece în toamnă ne putem aștep
ta la alte viituri.

Secretarul general al partidului se 
interesează de planurile concrete de 
amenajare a unor diguri de bază 
pentru ca zona respectivă a Aradului 
să fie apărată. Totodată, se recoman
dă să se întreprindă studii complexe, 
să se calculeze debitele de apă în 
vederea regularizării cursului Mure
șului și să se execute lucrări de 
dragare pentru adîncirea și lărgirea 
albiei. Se subliniază necesitatea reali
zării unor lucrări de’ regularizare și 
stăvilire a apelor Mureșului încă din 
zona Săvîrșinului, pentru a se scoate 
de sub influența inundațiilor întrea
ga cîmpie din aval de acest punct. 
Secretarul general al partidului atra
ge atenția că actuala viitură va mai 
dura cîteva zile și că nu trebuie slă
bită vigilența.

Primul secretar al județului a pre
zentat munca plină de abnegație a 
arădenilor, care au făcut un adevărat 
zid in calea apelor.

— Am înțeles din Indicațiile dum
neavoastră, tovarășe secretar general, 
că e nevoie in primul rind de o. bună 
organizare, cu. responsabilități concre
te, pînă la fiecare echipă. Acționînd 
astfel, am reușit să limităm efectul 
inundațiilor.

șit planul pe 6 luni cu 86 mi
lioane de lei la producția globală și 
cu 140 milioane de lei la producția- 
marfă.

. în acest context, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. arătînd sarcinile priorita
re ale industriei, a subliniat că este 
necesar să se realizeze o și mai mare 
mobilizare a forțelor. Secretarul ge
neral al partidului cere să se anali
zeze cu toată răspunderea posibili
tățile de suplimentare substanțială a 
producției pentru export în județele 
Arad și Timiș, de reducere a impor
tului.

—• Aceasta este o sarcină de partid, 
subliniază secretarul general al parti
dului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că oamenii 
muncii din județele Arad și Timiș 
vor fi la înălțimea acestor sarcini, 
îndeplinindu-le în mod exemplar.

Iosif Uglar ; 
tovarășul Ion 
Teleorman — 
Rădulescu ; In 

tovarășul Nicolae

județul Caraș-Severin — tovarășul 
Mihai Dalea ; în județul Mehedinți — 
tovarășul Leonte Răutu ; in județul 
Dolj — tovarășul 
în județul Olt — 
Ioniță ; în județul 
tovarășul Gheorghe 
județul Ilfov 
Giosan.

La bordul unui elicopter, secreta
rul general al partidului a survolat 
malul românesc al Dunării pe o dis
tantă de peste 600 km, controlînd, 
practic, situația kilometru cu kilo
metru. fiecare sistem hidrotehnic și 
lucrările de protecție, stadiul lucrări
lor din agricultură. Așa cum a sub
liniat în mai multe rînduri, cu prile
jul intîlnirilor de lucru, secretarul 
general al partidului a ținut Să con- 
troleze întreaga zonă pentru a con
stata cum acționează fiecare județ în 
parte pentru traducerea în viață a 
Decretului prezidențial privind Insti

tuirea stării de necesitate și a Hotă- 
ririlor Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

în timpul acestei călătorii de 
lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a oprit la Moldova Nouă, Orșova, 
Calafat, Corabia, Turnu-Măgurele, 
Giurgiu. Cu . acest prilej, primii 
secretari ai județelor Caraș-Severin 
— tovarășul Trandafir Cocîrlă, Me
hedinți — tovarășul Iulian Ploștina- 
ru, Dolj — tovarășul Gheorghe Pe
trescu, Olt — tovarășul Constantin 
Sandu, Teleorman — tovarășul Cor
nel Onescu, Ilfov — tovarășul Con
stantin Drăgan, au raportat secreta
rului general al partidului despre 
stadiul lucrărilor de consolidare și 
înălțare a digurilor de-ă lungul ma
lului Dunării și ale rîurilor Jiu, 
Olt, Argeș, la confluența lor cu 
fluviul, despre modul cum a fost or
ganizată populația, unitățile forțe
lor armate și Ministerului de Inter
ne, membrii gărzilor patriotice.

în zona Moldova Nouă, digurile 
au fost inălțate cu 1,5 m față de 
nivelul maxim prognozat pentru 
viitură ; in dreptul localităților 
Liupcova, Vereasca și altele au fost 
ridicate diguri’ speciale pentru pro
tecția culturilor care nu sînt încă 
gata de recoltat.

Și în localitățile de pe malul 
Dunării ale județului Mehedinți, nu
meroși oameni ai muncii din in
dustrie și agricultură, militari, elevi 
și studenți fac intense pregătiri. 
Se muncește energic, cu calm, la a- 
ceastă acțiune participind peste 31 000 
de cooperatori, mecanizatori, ostași, 
funcționari și elevi. Răspunzind la 
întrebările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, primul secretar al comi
tetului județean de partid subliniază 
că au fost luate toate măsurile de 
prevenire în legătură cu creșterea 
debitului fluviului. Dintre acțiunile 
de protejare a localităților au fost 
evidențiate înălțarea și consolidarea 
digurilor existente in apropierea lo
calităților Salcia. Gruia, lucrările din 
portul Drobeta Turnu-Severin, întă
rirea unor tronsoane de cale ferată 
expuse. S-a relevat, totodată, că prin 
măsurile luate lacul de acumulare al 
Hidrocentralei de la Porțile de Fier 
va fi menținut la un nivel scăzut, 
pentru a fi capabil să preia o mare 
cantitate de apă și să asigure atît 
evacuarea marilor debite de pe Du
năre, cit și funcționarea la capacita
tea maximă a turbinelor.

Pe întreaga lungime a celor peste 
100 km de diguri dispuse în județul 
Dolj, de-a lungul malului Dunării,

Una din zguduitoarele imagini ale grelelor pierderi și distrugeri provocate de furia Inundațiilor. Pămînturi și recolte, întreprinderi și locuințe 6ub 
apele Mureșului revărsat * ‘

Pe unul din digurile de la Arad:

au muncit zi și noapte peste 15 000 
oameni ai muncii, consolidindu-le, 
înălțindu-le acolo unde a fost cazul. 
Organizați în detașamente, in frunte 
cu secretarii organizațiilor de partid 
și alți activiști de partid și de stat, 
27 000 de cetățeni controlează modul 
cum se comportă lucrările de apă
rare, fiind gata să intervină in orice 
moment pentru a face față situației 
în care apele Dunării ar depăși cota 
prevăzută.

în județul Olt a fost pus la punct 
Întregul sistem de diguri care se în
tind aici pe o lungime de 32 km. în 
plus, în portul orașului Corabia se 
înalță încă un dig, pentru a face față 
situației de excepție.

O mare concentrare de forțe uma

„Actuala viitură va mai dura cîteva

ne și tehnice cunoaște și sistemul de 
diguri din județul Teleorman, care 
însumează 80 km.

O atenție specială se acordă aici 
zonei de la Gura Vedei, unde pot in
terveni situații critice.

în județul Ilfov, ca și în zona ora
șului Giurgiu, s-a realizat in cea mai 
mare parte planul stabilit de orga
nele locale de partid și de stat în 
baza măsurilor hotărîte de Comitetul 
Politic Executiv. Mii de oameni ai 
muncii din întreprinderi și instituții, 
tineri și vîrstnici, au lucrat fără ră
gaz în ultimele zile, reușind să înalțe 
digurile de apărare a orașului cu încă 
doi și chiar trei metri în unele 
zone. Astfel, șantierul naval, între
prinderea de prefabricate din beton, 

zile. Nu trebuie slăbită vigilența" 

fabrica de zahăr, complexul zoo
tehnic și alte obiective economice 
din zona orașului vor fi .ferite de 
creșterea apelor.

Secretarul general al partidului a 
avut cuvinte de apreciere pentru re
zultatele acestei uriașe și com
plexe activități. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atrage însă atenția ca în
treg ansamblul de lucrări impuse de 
necesitatea vitală a protejării locali
tăților, obiectivelor economice, tere
nurilor agricole situate de-a lungul 
Dunării să fie terminat în 2—3 zile, 
astfel incit unda de viitură să întil- 
nească în calea sa sisteme de diguri

(Continuare în pag. a IV-a)
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rezistente, capabile să facă fată ori
căror situații. Este necesar — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — ca 
toate consolidările să fie realizate 
pînă atunci, incit să nu mai fie ne
voie să se acționeze în acest sens 
atunci cînd vin apele. în același 
timp, secretarul general al partidului 
cere. în discuțiile cu reprezentanții 
organelor județene unde există ex
ploatări miniere, ca sterilul rezultat 
să nu mai fie depozitat sub formă 
de halde, ci să fie dispus in partea 
din spate a digurilor, pe toată lun
gimea. in vederea consolidării lor ; 
totodată, se vor reda agriculturii im
portante terenuri ocupate de aceste 
halde. Nu avem dreptul să risipim 
terenul agricol, trebuie să economi
sim fiecare palmă de pămînt. avuție 
a Întregului popor, subliniază in re
petate rînduri secretarul general al 
partidului.

Pretutindeni, fn cadrul întîlnirilor 
de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază că este nevoie să se facă 
mai mult pentru prevenirea și com
baterea inundațiilor ; se impune exe
cutarea cu forte locale a unor lu
crări de protecție mai mari și mal 
solide, in soluții definitive, corelate 
cu marile sisteme de baraje, lacuri 
de acumulare și diguri, desecări și 
irigații din cadrul Programului com
plex de regularizare a cursurilor de 
ape.

în fiecare din județele vizitate, 
secretarul general al partidului este 
informat pe larg despre acțiunile 

— ) ( — ) 6Q
(28) m?)

In harta alâturatâ, la nivelul apei sînt consemnate cifrele înregistrate în ziua de 10 iulie, iar la nivelul prevăzut, cifrele prognozate pentru astăzi

întreprinse tn vederea strîngerii 
griului și a altor culturi, despre mă
surile care se înfăptuiesc în prezent 
în vederea intensificării ritmului 
secerișului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu nu se declară satisfăcut de 
situația existentă, are observații cri
tice. subliniază că ceea ce a văzut 
controlind mari suprafețe agricole din 
Cimpia Dunării și Bărăgan arată că 
în unele părți se acționează încet, nu 
a fost mobilizată întreaga populație 
și cere să se acționeze cu fermitate, 
concentrîndu-se toate forțele uma
ne și materiale de care dispun jude
țele respective. Trebuie grăbit ritmul 
secerișului, cere tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Toată lumea să iasă pe 
cîmp, să strîngă grîul. Să se treacă 
mai hotărît la lucrările de însămîn- 
tare a celei de-a doua culturi, să se 
extindă suprafețele cu legume, astfel 
încît să asigurăm o bună aprovizio
nare a populației in timpul verii si 
în toamnă și să creăm și disponibi
lități pentru export.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu con
sideră că în toate aceste județe li
mitrofe Dunării, termenul nropus 
pentru Încheierea recoltării este nrea 
lung, că ceea ce s-a realizat oină a- 
cum nu corespunde cu posibilitățile 
reale, cu potențialul existent, că este 
necesar să se mobilizeze toate forțe
le. în această ordine de idei. în dis
cuția cu reprezentanții organelor lo
cale de partid și de stat din județele 
Teleorman si Ilfov, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu dă ca exemplu inițiativele 
luate și temeinica organizare a acti
vității din județele Sibiu, Arad și 
Hunedoara.

Începînd cu membrii comitetului 
de partid, cu toți activiștii ‘de partid 
și de stat. întreaga populație, inclu
siv muncitorii, trebuie să participe 
la stringerea recoltei. în Hunedoara, 
muncitorii, după ce au făcut cele 8 
ore de producție, merg și lucrează 4 
ore pe cîmp. Este o inițiativă bună, 
care trebuie extinsă și în alte jude
țe. Așa trebuie procedat. Este necesar 
să se repartizeze fiecărei întreprin
deri. fiecărei instituții suprafața res
pectivă de teren, de pe care să asigu
re stringerea recoltei. Și organizația 
de partid a județului Sibiu a procedat 
foarte bine, mobilizîndu-i pe toți oa
menii muncii în schimburi de 12 ore, 
dintre care 4 sini efectuate la strînsul 
recoltei. Bine a acționat și organiza
ția de partid din județul Arad, care 
dă un exemplu de organizare, de 
mobilizare. Am găsit membrii orga
nelor de partid, secretarii lor. pe di
guri, în mijlocul cetățenilor, în frun
tea detașamentelor, organizind și 
conducînd toate lucrările la fata lo
cului, participînd direct la ele. Așa 
a putut fi salvat Aradul. Iar acum, 
detașamentele care au lucrat pe di
guri participă Ia stringerea recoltei. 
Din experiența acestor județe trebuie 
să se inspire și celelalte organizații 
de partid județene.

O bună parte a întîlnirilor de lu
cru cu cadre de conducere gle co
mitetelor județene de partid și con
siliilor populare au fost consacrate 
modului cum se realizează planul 
de producție, cum se acționează pen
tru ca activitatea în industrie să în

registreze, în toate unitățile. în toa
te sectoarele, ritmuri înalte. Secre
tarul general al partidului a trasat 
ca sarcină organizațiilor județene 
de partid să ia neîntirziat toate mă
surile pentru recuperarea integrală 
de către unitățile economice a pier
derilor de pe urma inundațiilor și a 
stagnărilor în producție, pentru rea
lizarea angajamentelor de depășire a 
planului de creștere a exportului și 
de reducere a importului prin punerea 
în valoare a capacității de creație a 
muncitorilor, tehnicienilor, specialiști
lor. Pentru traducerea în fapt a aces
tor sarcini, comitetele județene de 
partid trebuie să analizeze cu condu
cerile și colectivele fiecărei unități 
economice posibilitățile concrete, al
cătuind pe această bază, în cel mai 
scurt timp, programe precise de ac
țiune.

Secretarul general al partidului șl-a 
exprimat convingerea că toți oame
nii muncii, în frunte cu comuniștii, 
nu-și vor precupeți eforturile pentru 
a înlătura urmările gravelor inunda
ții. asigurînd dezvoltarea neîntrerup
tă economică și socială a țării.

★
Seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

s-a reîntors in Capitală.
Secretarul general al partidului a 

fost întîmpinat, la cobnrirea din eli
copter. in fața sediului Comitetului 
Central al P.C.R., de tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășii Manea Mănes- 
cu și Ștefan Andrei.

(Agerpres)
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Slobozia V M cu îndîrjire
® 22 000 DE OAMENI ÎȘI ÎMPART TIMPUL ÎNTRE PRODUCȚIE SI DIGURI • JOI, ORA 
6 DIMINEAȚA: „IALOMIȚA SCADE 1 CM". PENTRU ACEASTĂ CLIPĂ A CURS O 
MARE DE SUDOARE ® UN DEAL - 200 000 METRI CUBI - MUTAT PE MALURILE

De șase zile și șase nopți, Slobo
zia se apără. Cu îndîrjire și eroism. 
De șase zile și șase nopți se află de 
veghe pe diguri, fără răgaz, toată 
suflarea orașului : 22 000 de munci
tori, cooperatori, ostași. Și la capă
tul celor șase zile și șase nopți, joi 
la ora 6 dimineața, de la mira insta
lată la capul podului peste Ialomița, 
șeful stației hidrologice din Slobo
zia, Constantin Popescu. comunica 
la comandamentul județean o veste 
care a luminat toate chipurile : ..Ia
lomița scade 1 cm“. O mare de su
doare pentru un centimetru de apă !

Lupta eroică pentru acest centi
metru și cei care vor urma a în
ceput din seara zilei de sîmbătă, 5 
Iulie, ora 22,19. Meteorologul de 
serviciu comunica cota : 448 cm. cu 
48 cm peste cota de inundații. Re
zerva de 10 cm pe care o asigura 
atunci digul putea să dispară în cî- 
teva ore. S-a declanșat lupta contra- 
cronometru pentru suoraînălțarea 
digurilor de apărare. Rezultatul ? 
De la semnalul „alarmă" plnă ieri 
dimineață apele au crescut cu 26 cm. 
iar digul s-a înălțat la aproape un 
stat de om.

Asediată de ape, Slobozia, capitala 
.griului, rezistă. Răspunzînd cu ab
negație chemării secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care în aceste zile a fost 
de două ori în mijlocul apărătorilor 
orașului, de a face totul pentru evi
tarea pagubelor, constructorii Slobo
ziei, muncitorii de la combina
tul de îngrășăminte chimice, de 
la fabrica de ulei, de la fi
latură Și fabrica de brînzeturi. mi
litari. mii de tineri, mobilizați de 
comandamentul județean, au ridicat 
în jurul Sloboziei o centură de a- 
păra.re care măsoară peste 25 km 
ele diguri. După datele care la ora 
transmisiei sint incomplete, la aceas
tă acțiune au participat peste 1500 
de tractoare și remorci, basculame. 
cisterne, autobuze și aproximativ 400 
de utilaje : buldozere. excavatoare, 
macarale, motooomoe etc. Au fost fo
losiți la sunraînălțarea digului mai 
bine de 150 000 de saci cu pămînt și 
nisip.

Jurnalul acestor zile e încărcat de 
fante de eroism, de nesfirșite ore de 
nesomn, de crîncenă încleștare. Iată 
cîteva secvențe din aspra bătălie cu 
apele dezlănțuite ale Ialomiței.

Bulevardul Chimiei. Locul de a- 
dunare a muncitorilor de la com
binatul de îngrășăminte chimice. T.a 
o comandă, 1 000 de oameni, cu trac
toare. trailere, excavatoare, au por
nit in ordine desăvârșită spre sec
toarele și obiectivele dinainte sta-

IALOMIȚEI, SĂ APERE ORAȘUL

bilite : construirea a 300 m liniari 
de dig pentru apărarea filaturii de» 
bumbac și a uzinei de apă, precum 
și a digului de la Slobozia Nouă și 
Terasa parc. Distingem printre ei pe 
inginerul Constantin Iovănel, direc
torul combinatului, ing. Valeriu Pla
ton și Miltiade Dobrin, pe maistrul 
Simion Olariu. secretarul comitetului 
de partid, pe Mihai Vlase, Ion Zai- 
nea. Constantin Gherman, Dumitru 
Dumitru. Gheorghe Chiru, Petre 
Burghele și alții. După terminarea 
digului, în brigăzi de 30—40 de oa
meni. organizate în trei schimburi, 
ei s-au aflat în permanență in punc
tele cele mai amenințate de inun
dații. Datorită tenacității și hotărî- 
rii cu care chimiștii din Slobozia au 
înfruntat viiturile, cele 800 de fi
latoare. care cu numai cîteva zile 
în urmă anunțaseră realizarea pre
vederilor planului cincinal, au putut 
să continue în bune condiții activi
tatea./ De pază pînă la ore tîr— 
zii din noapte, a doua zi ei 
sînt prezenți la locurile de mun
că. în secțiile combinatului. La ora 
7 seara, după terminarea schimbu
lui, o nouă formație se îndreaptă 
sore dig : Gheorghe Dincă, Ștefan 
Cristea. Petre Simion, Ion Ganea, 
Petre Păduraru...

9 iulie, ora 7,30 dimineața. Cu su
fletul Ia gură, un bărbat în salopetă, 
ud pînă la piele, alerga spre primul 
telefon. „Apa a rupt zăgazul și a pă
truns pri.n subtraversarea căii ferate, 
din zona gării Slobozia Nouă". 60 de 
muncitori și ostași au pus stavilă pu
hoaielor, înainte de a intra in oraș.

Privim de pe șoseaua Brăilei în-, 
tinderea de apă care înconjoară 
Sloboz’a în partea de n-ord. într-o 
singură zi, apa crescuse cu 30 cm. A 
ajuns la buza șoselei. O echipă con
dusă de activistul de partid Ion Fa- 
nache a vegheat zi și noapte la 
scurgerea apelor, prin subtraversare, 
in canalul de desecare. Cu toate 
acestea, miercuri'seara o peliculă de 
apă acoperea șoseaua și amenința să 
crească. S-a recurs la soluția extre
mă : a fost obturată șoseaua și apele 
au năvălit în canalul de desecare. 
Acum, pescărușii, care abia se insta
laseră pe luciul apei, și-au luat 
zborul.

Dintotdeauna. la „Cotul lui Dra
gan". cînd vin apele mari. Ialomița 
iese din matcă. Cu toate că „inami
cul e viclean" — cum spunea maiorul 
Dumitru Suhorovsohi, comandanttd 
celor 40 de ostași din trupele M.A.I. 
care păzesc digul, riul a fost silit să 
curgă la vale printre maluri.' înalt de 
2 m, digul â fost construit la lumina 
farurilor unei „Dacii" urcată pe un 
dimb, in noaptea de 4 iulie. Pină 

la ora 6,30, lucrătorii de la 
E.G.C.L. au înălțat un dig de aproa
pe 1 km. Apoi, in schimburi de 
cite 200, prin rotație, au cărat saci, 
a-u bătut pămîntul pe 4 km de dig. 
Intre ei, tinărul Vasile Popescu, care 
trei zile și trei nopți n-a dat geană 
in geană, unul din cei 80 de buldo- 
zeriști de la T.C.I.F. Dor Mărunt. 
Are 20 de ani și e din Călărași. La 
această oră, cu siguranță că a poriîit 
spre orașul natal, amenințat de ape
le Borcei. După o victorie, va veni 
alta.

Faptele de eroism, recordurile d« 
tenacitate au devenit lucruri comu
ne in zilele asaltului apelor la Slo
bozia. Ion Vizureanu, șofer de la 
I.T.A. Ialomița, in cinci zile și cinci 
nopți a făcut 260 de drumuri și a 
cărat peste 2 000 mc de pămint. „în 
fiecare noapte, mi-a spus el. mi sa. 
spune : «Dacă rezistați pînă diminea-, 
ță, orașul e salvat». Dar a doua zi 
o luăm de la capăt. Vom fi la pos
turi pină ce apa va scădea cu un 
metru". Tandemul tractoriștilor Ion 
Iosif, Constantin Drăgan, cuplați la 
un trailer de 42 tone, a transpor
tat în diferite puncte ale orașului 
jumătate din utilajele terasiere. La 
Bora, suburbia Sloboziei, printr-o 
carieră improvizată ad-hoc, ostași de 
sub comanda locotenent-colonelului 
Gheorghe Olteanu și a maiorului Gh. 
Ursu, alături de cooperatorii din co
munele Scinteia și Iazu, au încărcat 
în 72 de ore 120 000 saci cu pămînt. 
Excavatoriștii și tractoriștii au mu
tat pur și simplu dealul de la Bora 
— 200 000 .mc de pămint, 25 milioane 
de lopeți — pe malurile Ialomiței.

Miercuri, 9 iulie. De jur-împreju- 
rul Sloboziei, o mare de ape. Ieșită 
din matcă, Ialomița, mai precis două 
Ialomițe, a forțat digurile simultan 
în mai multe puncte. Șoselele Bu
zăului. Brăilei, Constantei si Bucu- 
reștiului, practic toate arterele de 
circulație cu țara, erau blocate de 
ape. Se fac eforturi. Pe străzi — un 
du-te—vino de camioane. Din nou in
tervenții. Peste tot oamenii sint la 
datorie. O nouă încercare s-a soldat 
cu .succes. Apărătorii orașului aveau 
în față încă o noapte de veghe. !Om 
lingă om. au străjuit digul toată 
noaptea, pentru ca nici o fisură, să nu 
pună în pericol munca de șase zile 
și șase nopți. La ivirea zorilor, pe 
mirele improvizate sau pe malul di
gului muncit cu sudoare apare pri
mul centimetru, semn al scăderii a- 
pelor. La aflarea veștii că Ialomița 
a început să se imblinzească. se gîn- 
deau la orașul oțelului. Aflaseră că 
la Călărași cotele cresc.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scinteil"

La 1 urnu-Măgurele, sute de muncitori din schimbul doi au venit dis-dc-diminea(ă să lucreze la împrejmuirea com
binatului chimic cu un dig suplimentar Foto : S. Cristian

pe fiecare cetățean:

BUNURILOR

CU APA PÎNĂ LA GÎT, 
AU SALVAT UTILAJELE

S-a întîmplat în lanul cu orz al 
C.A.P. Burjuc — Hunedoara. O , 
„rupere" de nori i-a oprit pe me
canizatori și cooperatori din lucru. 
Trei combine, două remorci și două 
prese de balotat paie au fost sur
prinse de apele Lăsăului revărsat. 
Cînd totul părea pierdut, tracto
ristul loan Sirbu s-a avîntat în 
șuvoaiele dezlănțuite și a remorcat 
prima combină. La întoarcere tre
buia să treacă pe un podeț pîndit 
de viitură. O jumătate de oră a tot 
dat roată podețului, pînă cînd, cu 
un simț extraordinar al orientării, 
el l-a trecut cu bine. La a doua 
incursiune i-a sărit în ajutor și 
tractoristul Viorel Bile. Cu trac
toarele în apă, cu apa pînă la gît, 
cei doi tractoriști au salvat toate 
mașinile și utilajele. (Sabin Ionescu)

100 DE LECȚII DE ETICĂ 
MUNCITOREASCĂ

Oltul a continuat să se mențină, 
pînă acum două zile, in aval de Rm. 
Vîlcea peste cota de inundație. La 
un moment dat, balastiera de pe 
raza comunei Ionești a fost în pe
ricol. In fața presiunii puhoiului 
de ape, digul amenajat din dale de 
beton a cedat. Se impunea o amplă 
mobilizare de forțe. Da.r ia-i pe 
lucrătorii balastierei de unde nu-s. 
Se imprăștiaseră pe la casele lor,

oameni de
cei mai mulți fiind chiar din co
mună, la un pas de balastieră. 
Aflînd de situația critică în care 
se afla unitatea, peste 100 de 
muncitori ai șantierului I.C.H. Olt, 
între care tractoriști, .. buldozeriști 
și șoferi, au înălțat, timp de o zi 
și o noapte, un alt dig lingă cel 
măcinat de ape. Și aceasta in timp 
ce conducerea și lucrătorii balas
tierei nu s-au ostenit să le dea o 
mină de ajutor. Ba, doi dintre ei, 
uitind pe "ce lume se află, um
blau într-o baltă alăturată - după 
pește... (Ion Stanciu).

DE CE COBOARĂ MOȚII 
LA CÎMPIE ?

La Cîmpeni, în inima Munților 
Apuseni, primarii din 20 de comu
ne din zona montană au hotărît, în 
numele moților de pe Arieșul Mare 
și Mic. de pe văile Sohodolului și 
Poșagăi, să coboare cu sutele și 
miile spre văile Mureșului și 
Tîrnavelor pentru a ajuta la strin
gerea recoltei, la alte lucrări agri
cole urgente. Harnici și neîntrecuți 
minuitori ai coasei. moții vin la 
vale să pună cu nădejde umărul la 
salvarea recoltei. Emoționantă și 
exemplară atitudine civică ! în co
munele Avram Iancu. Vidra. Girda, 
Arieșeni. Lupșa și in alte localități 
s-au alcătuit echipe de cosași con
duse de primari și alți activiști de 
partid din zonă. care să lucreze 
pe ogoarele C.A.P. și I.A.S. din ju
dețul Alba. Spor la muncă ! (Ște
fan Dinică).

A B "

SCAFANDRI, FĂRĂ SĂ FIE
în anul 1970, comuna Ilia, cea 

mai mare așezare hunedoreană de 
pe valea Mureșului, a fost complet 
inundată de ape. De data aceasta 
însă oamenii au format un ade
vărat zid viu în calea puhoaielor. 
Dar, cu toate măsurile luate din 
vreme, cu toate eforturile depuse 
de întreaga suflare a comunei, la 
un moment dat au apărut două fi
suri in digul principal de protec
ție. Trei tineri curajoși — frații 
Ion și Costel Boboc, împreună cu 
Mircea Șuba — s-au legat peste 
mijloc cu frânghii, au coborit, la 
lumina reflectoarelor, pînă la baza 
digului și, ca niște veritabili sca
fandri, au reușit să astupe cu saci 
de nisip fisurile primejdioase. Un 
act de curaj,, de bărbăție. (Sabin 
Ionescu).

ÎN LUPTA CU APELE, 
AU ESCALADAT MUNȚII

In revărsarea lor năprasnică 
apele Oltului distruseseră complet 
toate circuitele telefonice de pe 
malul drept. Municipiul Rm. Vîlcea 
rămăsese fără nici un fel de le
gătură cu localitățile din nordul 
județului, precum și cu județele 
din Transilvania. S-au căutat so
luții. Cea mai bună — dar și cea 
mai dificilă — escaladarea munți
lor Coziei — părea de domeniul 
fantasticului. Nu insă și pentru 
muncitorii N. Andrei. V. Drăghici,

N. Șerban, Iosif Manda șl alții, 
care au început asaltul munților. 
Un cablu lung de 8 km, purtat pe 
umeri de bravii muncitori peste 
crestele munților, a făcut legătura 
cu un altul, adus de echipa con
dusă de comunistul Mircea Spiru, 
care venise în întîmpinare dinspre 
Brezoi. Și astfel, la o oră tîrzie din 
seară, în incinta poștei din Rm. 
Vîlcea se auzea din nou vocea pri
mei telefoniste : Alo ! aveți le
gătura.... (S. Ion)

OPINIA PUBLICĂ LAUDĂ, 
OPINIA PUBLICĂ 

VEȘTEJEȘTE I
In centrul municipiului Turda a 

apărut un panou mare purtînd 
titlul „Responsabilitate civică și 
patriotică". Sînt expuse fotografii 
ale celor evidențiați în mod deo
sebit în bătălia cu apele.

De exemplu. Ștefan Bihaci. de 
la întreprinderea de materiale de 
construcții, a stat 32 de ore în fa
brică, după care a plecat la fabri
ca de ciment, unde a lucrat în con
tinuare la repunerea în funcțiune 
a cuptoarelor. Și mulți alții ca el.

Imagini ale conștiinței civice. 
Dar alături, pe un alt panou, sub 
genericul „Opinia publică condam
nă", sînt expuse fotografiile unor 
inși certați cu normele etice ale 
colectivității socialiste, care se sus
trag de la îndatoririle civice : loan 
Tarța, Ludovic Ciobot. loan Varga. 
Lăcătuș Martin. (Alex. Mureșan).

Pentru cei cure (mai) stau 
cu mi ini le-n sin

Dimensiunile unor eve
nimente cum sînt calami
tățile naturale generează, 
din partea oamenilor unei 
societăți ca a noastră, 
reacții pe măsură, de băr
bătească înfruntare. Voin
țele individuale se înmă
nunchează într-o uriașă 
forță colectivă și se con
vertesc în fapte. Le numim 
fapte de eroism. Spunem, 
pe bună dreptate, că ele 
sînt definitorii pentru so
cietatea noastră socialistă 
și caracteristice omului 
nou, constructor al Româ
niei contemporane. Mărtu
rii despre asemenea fapte 
publicăm zilnic — le în- 
tilniți. din belșug, și in 
această pagină.

La ce capitol să inserăm 
însă altfel de fapte și alt
fel de atitudini, diametral 
opuse celor de mai sus ? 
Ele sînt infime ca număr, 
în raport cu tabloul gene
ral. dar apar cu atît mai 
inadmisibile tocmai prin 
faptul că sînt reflexul unei 
concepții străine modului 
de a jgîndi. de a simți, de 
a acționa al imensei majo
rități a poporului.

Iată, de pildă, acest fapt. 
Cadre tehnice și funcțio
nari de Ia Oficiul de îm
bunătățiri funciare Brașov 
au fost solicitați să dea o 
mină de ajutor la salvarea, 
din grajdurile inundate, a 
unor viței. Au fost înzes
trați cu echipament de

protecție și li s-a pus la 
dispoziție un microbuz. A- 
colo însă, numai Ion Ghi- 
nea și Andrei Sava au să
rit în apa pînă la brîu și 
au început să scoată vițeii 
din grajduri, purtindu-i pe 
brațe. Ceilalți... au refuzat. 
„Eu unul — a zis strîm- 
bindu-se Ion Comănescu — 
nu intru în mocirla asta 
nici dacă mă tai". Și el și 
ceilalți au rămas în mi
crobuz, spectatori pînă la 
capăt I Vinovății au fost 
destituiți.

...Poate fi, de aseme
nea, credibilă imaginea 
unei comune la mar
ginea _ căreia „bat" ape
le în buza șoselei, 
revărsate peste culturi, și 
totuși localnicii se cin
stesc veseli, cu șprițuri și 
bere, în plină amiază, 
bucurîndu-se de răcoarea 
grădinii-restaurant din cen
trul localității ? De necre
zut !... Și totuși, un ase
menea tablou a putut fi 
văzut „pe viu" de unul 
dintre reporterii noștri 
într-una din comunele 
unui județ greu încercat. 
Sau vestea sosită dintr-o 
comună — pe cît de incre
dibilă. pe atît de reală — 
că medicii au dat bir cu 
fugitii. revenind abia dună 
trei zile în circumscripțiile 
calamitate.

Realități incredibile? De
sigur. Dar ele mai poartă 
și alte nume. Nume pe care,

mai ales în asemenea îm
prejurări, nu trebuie să ne 
sfiim a le rosti. Ele se nu
mesc lipsă de spirit civic 
și iresponsabilitate.

Cînd întreaga suflare a 
națiunii — de la președin
tele republicii pînă la ini
moșii purtători ai cravate
lor roșii cu tricolor ; de la 
muncitorul care își salvea
ză locul de muncă și pro
pria casă, pînă la zecile de 
mii de țărani care nu pără
sesc zi și noapte cimpul — 
alcătuiește o singură voin
ță. o singură simțire, o sin
gură și puternică faptă în
dreptată spre învingerea 
stihiilor, cum poate fi nu

mită altfel poziția celor 
care stau cu mîinile n sin 
decît ca lipsită de spirit 
civic ?

E cazul s-o spunem clar, 
atrăgînd atenția tuturor a- 
cestora — oricit de puțini 
ar fi — că legile etice ale 
societății noastre nu pot fi 
încălcate. Mai cu seamă în 
asemenea împrejurări. Șl 
mai cu seamă în condițiile 
în care Starea de necesita
te instituită Ia nivelul în
tregii țări își impune as
prele rigori oricui ar în
cerca s-o încalce 1

D. PETRE

— Mie cind ml se spune ce să fac?...
Desen de Șt. Cocioabă
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Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă,
Sînt îndurerat de știrile privind suferințele și pierderile care au loc !n 

tara dumneavoastră ca rezultat al ploilor torențiale și inundațiilor și exprim 
simpatia mea sinceră poporului român.

Atît Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, cit și Coordonatorul 
O.N.U. pentru ajutor în caz de dezastre mobilizează deja ajutoarele nece
sare, și O.N.U. este gata să furnizeze orice asistență care este posibilă pen
tru poporul român. în aceste momente.

Cu cea- mai înaltă considerație.
KURT WALDHEIM

Secretar general 
al Națiunilor Unitt

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Poporul, guvernul cambodgian, eu personal am aflat cu emoție șl tris

tețe despre inundațiile de mare amploare care s-au abătut în ultimele zile 
asupra României.

în aceste împrejurări exprimăm viteazului popor român profunda noas
tră simpatie și solidaritate. Adresăm Excelentei Voastre, partidului, armatei 
și poporului român via noastră admirație pentru curajul și hotărîrea cu care 
acționați în scopul limitării pagubelor provocate de acest flagel natural și 
pentru progresul neîncetat al admirabilei și grandioasei opere de edificare 
socialistă.

Primiți, vă rugăm, urările noastre fierbinți de succes în depășirea grab
nică a situației create de inundațiile din țara dumneavoastră.

Cu cea mai înaltă considerație,
NORODOM SIANUK

Șeful statului, 
Președintele Frontului Unit Național 

al Cambodgiei

Cronica zi tei
fiSSSSBBSSBSSSSa

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului a- 
facerilor externe al Republicii De
mocratice Somalia, Omar Arteh Gha
lib, urmare a felicitărilor transmise 
cu ocazia împlinirii a 10 ani de la 
stabilirea relațiilor diplomatice din
tre cele două țări.

■A
Joi, membrii delegației parlamen

tare austriece, care se află în vizită 
In țara noastră, au fost oaspeți în 
municipiul Brașov. în cursul dimine
ții, parlamentarii austrieci au avut 
o întrevedere cu Virgil Trofin, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al Județului 
Brașov.

Oaspeții au vizitat apoi Întreprin
derea de tractoare, monumente isto
rice și de artă, noi cartiere din stră
vechiul oraș de la poalele Tîmpei și 
renumita stațiune turistică Interna
țională Poiana Brașov.

*
Joi a părăsit Capitala delegația 

Comitetului suedez al păcii, formată 
din prof. Gudrun Greveus, membră 
a secretariatului, și Thomas Dietl, 
ziarist, secretar al Comitetului păcii 
din Goteborg, care ne-a vizitat țara 
la invitația Comitetului. Național 
pentru Apărarea Păcii.

(Agerpres)

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAE
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JAMBIN BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consi

liului de Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al nostru personal vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol, Prezidiului Marelui HuTal 
Popular și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Mongole, poporului 
mongol un cald salut de prietenie și sincere felicitări cu prilejul celei de-a 
B4-a aniversări a victoriei Revoluției populare mongole.

Poporul român urmărește cu interes eforturile poporului mongol, sub 
conducerea Partidului Popular Revoluționar Mongol, in vederea înfăptuirii 
sarcinilor trasate de Congresul al XVI-lea al P.P.R.M. privind crearea bazei 
tehnico-materiale a socialismului în Mongolia și se bucură de realizările oa
menilor muncii mongoli în dezvoltarea economico-socială a țării, în ridicarea 
nivelului lor de trai material și cultural.

Ne exprimăm încrederea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Popular Revoluționar Mongol, dintre 
țările și popoarele noastre se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor 
român și mongol, al cauzei socialismului și păcii.

Folosim acest prilej spre a vă ura, stimați tovarăși, dumneavoastră și 
poporului frate mongol noi și tot mai mari 
a Republicii Populare Mongole.

success în dezvoltarea socialistă

COMUNICAT COMUN

Socialiste România

Re

Excelenței Sale NICOEAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului portughez șl al meu personal exprim națiunii 
române întreaga noastră prietenie și solidaritate în legătură cu catastrofa 
survenită și urăm poporului român ca prin munca sa patriotică să înlăture 
rapid gravele consecințe suferite.

FRANCISCO DA COSTA GOMES
Președintele Republicii Portugalia

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Poporul din Guineea a aflat cu mare consternare despre calamitățile na

turale care au provocat pagube foarte importante în țara dumneavoastră.
Sîntem convinși că, în ciuda amplorii pierderilor umane și materiale, 

valorosul popor român, prin curajul, voința și credința sa neclintită în vii
torul țării, se va mobiliza pentru a depăși, în cel mai scurt timp, toate difi
cultățile create de durerosul eveniment.

Vă asigurăm de totala noastră solidaritate și vă transmitem în numele, 
partidului nostru și al întregului popor guineez sentimentele noastre de tris
tețe. Vă rugăm să transmiteți sincere condoleanțe familiilor victimelor.

Cu cea mai înaltă considerație,
AHMED SEKOU TOURE

Secretar general
al Partidului Democrat din Guineea, 

Președintele Republicii Guineea

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Inundațiile considerabile care s-au abătut asupra României au emoționat 

autoritățile și poporul elvețian. »■
în numele Consiliului federal, în fața acestei calamități naționale, tin să 

exprim Excelenței Voastre șimpatia mea cea mai vie.

PIERRE GRABER
Președintele

Confederației Elvețiene

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

Știrea despre gravele inundații pațe; s-au abătut asupra României, pro-, 
vocind pierderi atît de mari, m-a întriștat'profund.

în acest moment greu pentru națiunea română, doresc să transmit Exce
lentei Vdăstre, în numele me'u șl - al guvernului italian, expresia solidarității 
și solicitudinii noastre.'

ALDO MORO
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Italiene

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Am aflat cu deosebită mîhnire știrea distrugerilor cauzate de inundațiile 
care au lovit diferite părți ale României.

Cu inima plină de compasiune vă scriu pentru a transmite, Excelentei 
Voastre și victimelor dezastrului, compasiunea noastră cea mai profundă.

AMIR ABBAS HOVEYDA
Primul ministru al Iranului •

BULETIN METEO-RUTIER

Prognoza meteorologică și hidrologică
Ieri în țară : Vremea a fost In gene

ral frumoasă, cu cerul variabil, mal 
mult senin în jumătatea de vest a țării. 
S-au semnalat averse Izolate și descăr
cări electrice în sud-estul tării, în Car- 
pații Meridionali șl în sud-estul Tran
silvaniei. Vintut a suflat în general 
slab, temperatura aerului la ora 14 
oscila între 22 de grade la Intorsura 
Buzăului și 30 de grade la Săcuienl. In 
București : Vremea a fost frumoasă, cu 
cerul variabil, mai mult senin. Tempe
ratura maximă a fost de 30 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 12, 
13 și 14 iulie. In țară : Vremea va fi 
relativ călduroasă, cu cer variabil șl se 
vor semnala înnorări în nord-vestul 
țării, precum și în zona de deal șl de 
munte, unde vor cădea averse izolate. 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, 
iar cele maxime vor oscila între 22 șl 
32 de grade, local mal ridicate. In Bucu
rești : Vreme în general frumoasă, cerul 
va fl variabil, vînt moderat. Tempera
tura în creștere ușoară.

în cursul zilei de joi, apele riurilot1 
interioare au continuat să scadă, cu 
excepția Prutului și a Șiretului. Vii
tura formată pe Prut a atins, în 
după-amiaza zilei, 50 cm peste cota 
de inundație la Rădăuți. Culminația 
va fi la Ștefănești la 11 iulie și la 
Bivolari și Ungheni la 12—13 iulie. 
Șiretul este în creștere de la Răcătău 
pînă la Lungoci. La sfîrșitul zilei mai 
depășeau cotele de inundație Mure
șul la Săvîrșin (cu 82 cm), la Radna 
(cu 136 cm), la Arad (cu 209 cm) și 
la Nădlac (cu 190 cm), precum și Ia
lomița la Slobozia cu 73 cm. Aici, 
apele scad foarte încet. Pînă la con
fluența cu Dunărea, Ialomița a inun
dat 30 000 ha. Apele Oltului și Arge
șului au coborit sub cotele de inun
dație pe tot cursul lor.

(Agerpres)

Starea căilor ferate și a drumurilor
Prin eforturile susținute făcute de 

oamenii muncii din sectoarele de co
municații, de populația locală, cu 
sprijinul unităților militare, în cursul 
zilei de 10 iulie s-a restabilit circu
lația pe noi trasee.

S-a refăcut sectorul de cale fe
rată Archita—Daneș, fapt ce a per
mis redeschiderea integrală a magis
tralei București — Brașov — Sighi
șoara — Mediaș — Războieni — 
Cluj-Napoca. Au fost repuse în ex
ploatare și liniile Buzău — Pîrscov 
și Ilia — Lugoj. Mai rămîn închise 
sectoarele Golești — Cîmpulung Mus
cel. Blaj — Praid, Șeitin — Nădlac, 
Cimpuri Surduc — Zam, Radna —

Timișoara Est și legătura feroviară 
între centrul și portul orașului Ol
tenița.
Traficul de autovehicule a fost re

luat pe rutele Milova — Arad, 
Turda — Luduș și Tirgoviște — 
Cîmpulung Muscel. Mai sint încă 
inundate arterele rutiere Urziceni — 
Slobozia — Țăndărei, Grivița — Slo
bozia și Bărăganu — Slobozia. Con
tinuă acțiunile de refacere a șosele
lor Nehoiași — Intorsura Buzăului, 
Rupea — Sighișoara. Blaj — Copșa 
Mică, Turda — Cimpeni și Drăgă- 
șani — Pitești, care au fost avariate 
grav în urma ploilor torențiale.

(Agerpres)

ziarului „Sclnteia" ne 
tovarășul Ioszef Ba-

La Invitația 
vizitează țara 
recki, membru al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, redactor- 
șef al ziarului „Trybuna Ludu“ — 
organ al C.C. al P.M.U.P. Oaspetele 
a vizitat obiective social-economice 
din Capitală și din județul Constan
ta, a avut întîlniri cu cadre de con
ducere, de partid și de stat.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Ioszef Barecki a fost primit de tova
rășul Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R. La întîlnire 
a participat tovarășul Wladyslaw 
Wojtasik, ambasadorul Poloniei la 
București. A fost prezent tovarășul 
Leon Guz — corespondent perma
nent al ziarului „Trybuna Ludu“ la 
București.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

BiLA^Ț RODNIC
AL INDUSTRIEI IEȘENE

Colectivele de oameni ai muncii 
din industria județului Iași au în
cheiat primul semestru din acest an 
cu un bilanț deosebit de rodnic. în
tre altele, au fost produse, peste plan, 
369 tone fire și fibre poliesterice, 
1 689 tone metanol, medicamente în 

■ valoare de 38.5 milioane lei. 1 204 
tone ulei comestibil ș.a. în aceste 
zile, răspunzînd prin fapte chemării 
adresate de secretarul general al 
partidului, fiecare colectiv și-a a- 
sumat noi angajamente pentru a 
contribui la recuperarea pierderilor 
provocate economiei de calamitățile 
naturale. Pînă la sfirșitul anului, in
dustria ieșeană va obține o produc
ție suplimentară de 5,6 miliarde lei, 
cu 300 milioane lei mai mult decît 
angajamentul asumat in marea în
trecere pentru realizarea cincinalu
lui înainte de termen. Se vor reali
za. în plus. 12 100 tone fire și fibre 
poliesterice. 3 500 tone metanol, me
dicamente valorînd 290 milioane lei, 
peste 15 000 mp țesături ș.a.

Poporul mongol aniversează as
tăzi împlinirea a 54 de ani de la 
victoria revoluției populare antiim- 
perialiste și antifeudale și instau
rarea primului guvern popular din 
istoria țării. Această victorie avea 
să fie consolidată^- trei ani mai 
tirziu, prin abolirea monarhiei și 
proclamarea, la 26 noiembrie 1V24, 
a Republicii Populare Mongole.

In anii care s-au scurs de 
la aceste evenimente, poporul 
mongol a învins marile greutăți le
gate de înapoierea economică și 
culturală moștenite din trecut, a ob
ținut importante succese în opera 
de construire a socialismului, în 
făurirea industriei, in dezvoltarea 
agriculturii cooperatiste și înflori
rea invățămintului și culturii.

Animat de sentimente de caldă 
și frățească prietenie față de toate 
popoarele care edifică noua orin- 
duire, poporul român urmărește cu 
interes activitatea constructivă a 
poporului mongol, prețuiește reali
zările sale pe calea progresului.

Intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Mongolă, 
intre partidele și popoarele noastre 
se dezvoltă raporturi de strinsă co
laborare, pe multiple planuri, în- ; 
temeiate pe principiile marxism-le- 
ninismului și internaționalismului 
socialist, respectării independen
ței și suveranității naționale, ega-

lității in drepturi, neamestecului in 
treburile interne și întrajutorării 
tovărășești.

O contribuție de cea mai mare 
importanță la evoluția mereu as
cendentă a relațiilor româno-mon
gole a adus vizita delegației de 
partid și guvernamentale a țării 
noastre, in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in R. P. Mon
golă, convorbirile purtate cu to
varășul Jumjaaghiin Țedenbal, cu 
ceilalți conducători de partid și de 
stat mongoli. Această vizită, pre
cum și celelalte contacte la diferite 
niveluri au prilejuit o elocventă 
reafirmare a hotărîrii comune de a 
intensifica relațiile de colaborare 
româno-mongole, de a întări neabă
tut legăturile de prietenie și de so
lidaritate dintre țările noastre. Pe 
aceeași linie se înscrie și recenta 
vizită oficială de prietenie între
prinsă în Mongolia de ministrul 
afacerilor externe al României.

_ Nutrind certitudinea că raportu
rile de prietenie și colaborare ro
mâno-mongole vor cunoaște și de 
aici înainte o dezvoltare continuă, 
in interesul reciproc, al întăririi 
unității țărilor socialiste, poporul 
român adresează poporului frate 
mongol calde felicitări, urări de 
noi și noi succese pe calea propă
șirii și înfloririi țării sale.

Oamenii muncii 

dm Mărășești au îndephr 

pianul cincinal

FOCȘANI (corespondentul „Scin- 
teii“. Dan Drăgulescu). Colectivele 
de muncă din orașul Mărășești, ju
dețul Vrancea, au îndeplinit integral 
sarcinile cincinalului 1971—1975 la 
producția globală industrială.

într-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii din acest oraș s-au 
angajat să-și sporească eforturile 
pentru realizarea, pină la sfirșitul 
anului, a unei producții' suplimenta
re în valoare de 225 milioane lei.

DE LA
în cadrul unei ședințe, biroul Fe

derației române de fotbal a hotărît 
ca meciurile noii ediții a campiona
tului diviziei A să înceapă la 17 au
gust și nu la 10 august, cum inițial 
se stabilise. Campionatul diviziei B 
va începe la 24 august, iar cel al 
diviziei C la 31 august.

F. R. F.
Aceste modificări de program au 

fost făcute în scopul de a da po
sibilitate fotbaliștilor să participe și 
ei alături de întregul popor la li
mitarea și înlăturarea pagubelor pro
vocate de inundații, precum și la 
strîngerea recoltei,

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 54-a aniver
sări a victoriei Revoluției populare 
mongole, ambasadorul R. P. Mongole 
la București. Giambyn Niamaa, a 
oferit, joi după-amiază, o recepție.

Au participat tovarășii Janos Fa- 
zekas, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe. Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, Virgil Teodores-

interior, Ștefan Andrei.

■fr

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Georgs 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare Mon
gole, Lodonghiin Rincin, cu prilejul 
celei de-a 54-a aniversări a victoriei 
Revoluției populare mongole.

Cu același prilej, Consiliul Central 
al U.G.S.R., Comitetul Central al 
U.T.C., Asociația de prietenie româ- 
no-mongolă șl alte Instituții și

MĂSURI PREVENTIVE
DE-A LUNGUL PRUTULUI

în Județul BOTOȘANI, creșterea 
nivelului apelo-r riului Prut, peste 
cota de inundație, a găsit mobilizați 
în întreaga zonă periclitată un mare 
număr de cooperatori, precum și 
însemnate mijloace mecanice. Ast
fel, pentru recoltarea celor 80 ha de 
grîu amenințate de inundație de la 
cooperativa agricolă Crasnaleuca au 
venit în sprijin cu camioane și căruțe 
locuitorii satelor învecinate, care au 
muncit pînă noaptea tirziu pină la 
strîngerea ultimului bob. Cu aceeași 
hotărîre și operativitate s-a acțio
nat și în comuna Rădăuți-Prut, unde 
cooperatorii și mecanizatorii au reușit 
să termine recoltarea furajelor de pe 
terenurile învecinate Prutului. Joi, 
10 iulie, prima viitură — care a 
ajuns aici la ora 11 — nu a mai 
produs nici un fel de pagube.

La Bucecea și Tudora, pentru a pre- 
intîmpina revărsarea riului Șiret, se 
înalță diguri de protecție, iar la 
Gorbănești și Sulița s-au săpat 
canale de scurgere in zonele care au 
mai fost inundate și în alți ani. 
(E. Nazarie).

Ploile intermitente fac să cadă în 
perimetrul județului VASLUI can-

tități de apă ce se ridică pînă la 40 
de litri pe metru pătrat și chiar mal 
mult. în asemenea condiții, oamenii 
care locuiesc și muncesc pe aceste 
meleaguri acționează pe două fron
turi : primul — în vederea atenuării 
viiturilor de pe versanții unor văi 
(se controlează după fiecare ploaie 
cele 13 baraje locale) ; al doilea 
front, mai dificil, este pe valea riu
lui Prut — îndeosebi in zona Mur- 
geni. Viitura maximă pe Prut este 
anunțată pentru începutul săptămî- 
nii viitoare, acum apa fiind deja la 
cota de inundație. Pentru prevenirea 
inundațiilor — așa cum s-a procedat 
și în timpul viiturii din luna prece
dentă la Drînceni, Fălciu și Cîrja — 
s-au luat măsuri și se acționează 
supraînălțarea digului. în aval 
Fălciu, în zona satului Cîrja, pe 
lungime de 9,5 km trebuie muncit 
permanentă la consolidarea digului 
de apărare ; aici au lucrat ore. zile 
țărani cooperatori, ostași, nfuncitori. 

■ în toate unitățile agricole aflate 
de-a lungul văii strîngerea recoltei 
de cereale se află intr-un stadiu a- 
vansat. (Crăciun Lăluci).

PROGRAMUL II

t V
PROGRAMUL I

16.50 Telex.
17,00 Emisiune fn limba germană.
18.45 Mongolia azi — reportaj.
19.10 Tragerea Loto.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.15 Reportaj TV : ,,Brigada lui

Jorj Mihoc".
20,40 Arii lirice din operete.
20.50 Ciclul „Femei regizor" — Ta

tiana Lioznova. Filmul ar
tistic „Tandrețe". Producție 
a studiourilor sovietice, film 
premiat la Festivalul de la 
Mar del Plata. în distribu
ție : Tatiana Doronina, Olef 
Efremov, V. Salevicl.

22.10 24 de ore.

20,40

21,05
21,10

'22,25

Telex.
Muzică ușoară.
Film artistic : „Ghici cine 
vine la cină?". Regia Stanley 
Kramer. Cu : Spencer Tracy, 
Katherine Hepburn. Sidney 
Roitier, Katharine Havghton. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Treptele afirmării.
Carmen Mihalăche, 
Liceului de muzică 
București.
Viata economică a
Toate eforturile pentru rea
lizarea de producții supli
mentare la I.M.G.B.
Telex.
Seară de operă. Selecțiunl 
din „Traviata" de Giuseppe 
Verdi. în interpretarea an
samblului Operei Române. 
Dirijor : Jean Bobescu. 
închiderea programului.

Piantsta 
elevă a 

nr. 1 din

Capitalei.

la 
de 

o 
în

cu, vicepreședinte' al Marii Adunări 
Naționale, Dumitru Turcuș. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
general-colonel Marin Nicolescu. ad
junct al ministrului apărării naționa
le. Constantin Manolescu. adjunct al 
ministrului educației și invătămîntu- 
lui, președintele Asociației de priete
nie româno-mongole. reprezentanți ai 
unor ministere și instituții centrale, 
generali și ofițeri superiori, oameni 
de cultură și artă.

Erau 'prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

☆

organizații centrale au adresat tele
grame de felicitare 
organizațiilor similare 
Populară Mongolă.

instituțiilor șl 
din Republica

(Agerpres)

domeniu, un rol important revine 
inițiativelor și eforturilor Uniunii 
Sovietice și celorlalte țări socialiste, 
ale tuturor forțelor iubitoare de pa
ce, antiimperialiste și progresiste 
din lume. Părțile au exprimat hotă
rîrea de a depune și de acum înainte 
eforturi susținute pentru ca proce
sele pozitive care au loc să fie în
tărite și dezvoltate, pentru consoli
darea cursului spre destindere, în
țelegere și colaborare.

Ambele părți s-au pronunțat pen
tru dezvoltarea relațiilor dintre sta
te pe baza principiilor coexistenței 
pașnice, egalității in drepturi, res
pectării suveranității și independen
ței naționale, neamestecului in tre
burile interne, avantajului reciproc, 
renunțării la amenințarea cu forța 
și la folosirea forței.

Miniștrii apreciază pozitiv marile 
succese obținute in însănătoșirea 
climatului politic din Europa și in 
dezvoltarea relațiilor de bună veci
nătate și colaborare prietenească în
tre statele acestui continent. Ei au 
subliniat importanta Conferinței pen
tru securitate și cooperare in Europa 
și a încheierii lucrărilor ei cu suc
ces, cit mai repede, la nivel înalt. 
S-a reliefat necesitatea completării 
destinderii politice prin măsuri d« 
destindere militară.

Părțile au subliniat importanța În
tăririi păcii și securității în Asia 
pentru aprofundarea destinderii in
ternaționale.

Ambele părți consideră că victo
riile istorice ale poporului vietna
mez, precum și ale popoarelor khmer 
și laoțian împotriva intervenției 
străine și reacțiunii interne creează 
premise favorabile pentru dezvolta
rea lor social-economică liberă și in
dependentă, pentru asigurarea păcii 
și stabilității in Asia.

Părțile au exprimat sprijinul lor 
pentru eforturile R.P.D. Coreene, 
îndreptate spre unificarea pașnică și 
democratică a Coreei, fără nici un 
amestec din afară.

Miniștrii s-au pronunțat pentru 
reglementarea pașnică cit mai grab
nică a crizei din Orientul Apropiat, 
prin retragerea completă a forțelor 
militare israeliene din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului din 
1967, înfăptuirea drepturilor legitime 
ale poporului palestinean, inclusiv 
1--^.-'. 2_. 1„ _______ i unui stat
propriu, independent, asigurarea in
tegrității și suveranității tuturor 
statelor din această regiune.

Ambele părți se pronunță pentru 
reglementarea pașnică a problemei 
cipriote, pe baza respectării inde
pendenței, suveranității și integri
tății teritoriale a Republicii Cipru.

Plecînd de la importanta proble
mei dezarmării pentru întărirea 
păcii generale, părțile se pronunță 
hotărît pentru interzicerea produce
rii și folosirii armelor nucleare și a 
celorlalte arme de distrugere in 
masă, pentru realizarea dezarmării 
generale și, în primul rind, a dezar
mării 
tatea 
ciente 
rilor, 
militare, lichidarea 
străine, crearea de zone denucleari- 
zate, desființarea blocurilor militare. 
Părțile sprijină convocarea Confe
rinței mondiale de dezarmare, cu 
participarea tuturor statelor.

Cei doi miniștri au confirmat spri
jinul deplin al Republicii Socialiste 
România și R. P. Mongole 
lupta popoarelor Asiei, 
Americii Latine pentru 
națională și progresul 
triva imperialismului 
mului.

Republica
R. P. Mongolă se 
sporirea eficientei 
nizației Națiunilor 
păcii și securității 
baza respectării 
sale.

Miniștrii și-au exprimat satisfac
ția pentru rezultatele convorbirilor 
și tratativelor, care au decurs într-o 
atmosferă 
spiritul 
ciproc. 
părți, 
purtate 
dezvoltarea și întărirea pe mai de
parte a prieteniei și colaborării din
tre cele două țări, ceea ce are o 
mare importanță pentru consolidarea 
unității țărilor socialiste. în interesul 
asigurării păcii și securității popoa
relor.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România l-a invi
tat pe ministrul 
al Republicii 
facă o vizită 
România.

Invitația a 
cere.

Ministrul afacerilor externa al 
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a întreprins, în zilele de 
5—9 iulie 1975, o vizită oficială de 
prietenie in Republica Populară 
Mongolă, la invitația Guvernului Re
publicii Populare Mongole.

în timpul vizitei, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialista 
România a fost primit de Jum
jaaghiin Țedenbal, 
Comitetului Central 
Popular Revoluționar 
ședințele Prezidiului 
Popular al Republicii 
gole, și de Jambin Batmunh, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Mongole.

între George Macovescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, și Lodonghiin Rincin, 
membru al C.C. al P.P.R.M., minis
trul afacerilor externe al R.P.M., a 
avut loc un schimb rodnic de păreri 
privind extinderea și aprofundarea 
continuă a relațiilor româno-mongole, 
precum și în legătură cu problemele 
internaționale actuale de interes re
ciproc. Ambii miniștri s-au informat 
reciproc despre succesele obținute în 
ultimii ani. în construcția socialismu
lui in țările lor.

Miniștrii afacerilor externe au 
constatat cu satisfacție că relațiile 
de prietenie și colaborare multila
terală dintre cele două țări se dez
voltă cu succes, in spiritul convorbi
rilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole, avute in luna iu- 
nie 1971 la Ulan Bator, in interesul 
ambelor țări, al cauzei păcii și so
cialismului.

Miniștrii au relevat dezvoltarea po
zitivă a colaborării economice și teh- 
nico-științifice. dintre cele'două țări 
și și-au exprimat convingerea că în
ființarea Comisiei interguvernamen- 
tale româno-mongole de colaborare 
economică și tehnico-științifică, in 
decembrie 1973, oferă un cadru r__r_____ t_____ _
propice extinderii și adîncirii conlu- dreptul lui la formarea 
crării bilaterale, corespunzător inte
reselor ambelor țări.

Părțile vor dezvolta și întări și In 
viitor colaborarea economică și teh
nico-științifică intre Republica So
cialistă România și R. P. Mongolă 
atit pe plan bilateral, cit și în cadrul 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc. pe baza realizării Programu
lui complex al adincirii și perfecțio
nării în continuare a colaborării și 
dezvoltării integrării economice so
cialiste a țărilor membre C.A.E.R.

în vederea dezvoltării continue a 
schimburilor culturale și științifice 
dintre cele două țări, ministrul ro
mân al afacerilor externe și minis
trul mongol al afacerilor externe au 
semnat, in numele guvernelor lor, 
Acordul de colaborare culturală și 
științifică între Republica Socialistă 
România și Republica Populară Mon
golă.

S-a subliniat hotărîrea comună a 
celor două părți de a adinei conti
nuu prietenia și colaborarea multi
laterală dintre statele socialiste, de 
a întări unitatea lor, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și in
ternaționalismului socialist.

Examinînd problemele internațio
nale, cei doi miniștri au constatat 
cu satisfacție că, în ultimii ani, au 
loc mari mutații în favoarea socia
lismului. păcii și destinderii interna
ționale și au subliniat că, în acest

de 
prim-secretar al 

al Partidului 
Mongol, pre- 
Marelui Hural 

Populare Mon-

nucleare. S-a subliniat necesi- 
întreprinderii de măsuri efi- 

pentru oprirea cursei înarmă- 
pentru reducerea bugetelor 

bazelor militare

pentru
Africii și 

independența 
social, impo- 
și colonialis-

Românîa șl 
pentru 
Orga-

ÎN ARHANGAI
oamem
Hangali sînt „Alpil 

mongoli" cu piscuri 
semețe, masive împă
durite, lacuri limpezi, 
numeroase căderi de 
apă și întinse pășuni. 
Privit de sus, peisajul 
munților Hangai su
gerează un labirint 
stincos, cu vaste com
partimente așternute 
ou verdeață, peste care 
se boltește un cer 
neverosimil de albas
tru. „încăperile" labi
rintului se întind pe 
zeci de kilometri și 
fiecare din ele este o 
mare rezervație natu
rală mișunînd de ani
male. Ai impresia că 
in acest colt de lume 
există numai cerul și 
podișul cu caii mă
runți, cornutele mari, 
bine hrănite — ca e- 
xemplarele de elită ale 
unei expoziții — tur
mele de oi, capre și 
cămile. în acest para- ' 
dis al turmelor pasc 
iarna și vara peste 
1 500 000 de animale.

Oameni nu se'zăresc. 
Le ghicești însă pre
tutindeni prezența du
pă iurtele retrase lin
gă fîntîni și ochiuri 
de apă, le afli rodul 
muncii privind impre
sionanta lume anima
lă. Intervenția lor 
neobosită a dus la în
mulțirea și ameliora
rea raselor, la necon
tenita sporire a prin
cipalei avuții, nu nu
mai a acestor locuri, 
ci și a întregii Mon
golii. Erau puțini oa
meni și la sediul gos
podăriei colective „Ih- 
tamir" din regiunea 
(„somonul") Arhangai. 
De fapt aici se află 
un orășel agricol cu 
locuințe noi. zugrăvite 
in culori vii. aliniate 
de-a lungul străzilor 
neobișnuit de largi, o 
casă de oaspeți, școa
la de opt clase în care

noi, viață noua
invață peste o mie de 
elevi (întreaga popu
lație a somonului se 
ridică la 5 000 de oa
meni, din care jumă
tate sînt copii), cămin 
cultural, punct medi
cal și farmaceutic, ma
gazin, baie publică, 
teren de sport și casă 
de odihnă, o întreprin
dere de prelucrare a 
laptelui. Iată dimen
siunile vieții de astăzi 
de pe aceste melea
guri, rezultatul colec
tivizării pămîntului pe 
care a fost întemeiată 
in 1932 această gospo
dărie. Pe atunci, o 
mină de arați 
unit cele cîteva 
pentru a da un 
sens vieții lor supuse 
unei triple exploatări : 
a imperialismului stră
in, a nobililor feudali 
și a preoților lamaiști. 
Astăzi acei păstori sint 
absolvenți de școli 
zootehnice, mînuiesc 
tractoare, cultivă ce
reale și legume. înal
ță locuințe... In cîteva 
decenii oamenii aceș
tia au traversat o în
treagă epocă istorică, 
au rupt lanțurile ca- 
re-i țineau încătușați 
în robia feudală, pă
șind pe drumul lumi
nos al unei existențe 
noi.

Tipică este, din acest 
punct de vedere, po
vestea vieții vicepre
ședintelui gospodăriei, 
B. Purevjav. Aici și-a 
petrecut copilăria, aici 
a urmat școala prima
ră, apoi cea de zece 

- ani și tot aici s-a for
mat ca activist de 
partid, pe făgașul pe 
care l-a deschis revo
luția populară cu pes
te cinci decenii in ur
mă.

Vicepreședintele ne 
vorbește cu mândrie 
despre întreprinderea 
de produse lactate.

și-au 
vite 
nou

Socialistă 
pronunță 
activității 
Unite în întărirea 
internaționale, pe 

principiilor Cartei

în
sînt
10 000—15 000 litri 
lapte.
șeu“ . 
oesul 
este...

autoclavele sale 
prelucrate zilnic 

"........... de
Singurul „de- 

rămas din 
de 
apa.

pro- 
fabricație 

Materia 
primă este adusă în 
autocisterne de la cele 
23 de ferme ale gos
podăriei. Fiecare „șar
jă" de producție este 
supusă examenului de 
calitate in laboratorul 
întreprinderii.

Majoritatea colecti
viștilor trăiesc acolo, 
In emisferele albe ri
sipite la distante de 
zeci de kilometri, in 
mijlocul turmelor și al 
pajiștilor. Iurtele sint 
nebănuit de cuprinză
toare. La mijloc se 
află vatra deasupra 
căreia se zărește prin 
deschiderea pislei un. 
ochi de cer. Tot la 
mijloc, se află masa, 
acoperită cu scoarță 
albă. Este plină de 
cupe și farfurii ; două 
paturi cu tăblii din a- 
lamă străjuiesc lingă 
pereți, iar între ele 
spațiul rămas este 
completat cu sipete, 
băncuțe, scăunele, di
verse aparate casnice, 
radio, mașină de cu
sut, veselă... O întrea
gă gospodărie sub cu
pola călduroasă și lu
minoasă. Oaspeții sînt 
totdeauna aici bine
venite Iar la plecare, 
odată cu ultima strîn- 
gere de mină, un obicei 
pe care nu-1 întilnești 
decît pe aceste melea
guri : gazda te înto
vărășește cu un • polo
nic pli.n cu lapte pe 
care-1 varsă peste ma
șina gata de drum. Un 
gest cald de prietenie, 
o urare tradițională 
pentru călătorii care 
se îndreaptă spre alte 
zări, la ceasul asfinți
tului...
Gabriela BONDOC

caldă, prietenească, in 
înțelegerii și respectului re- 

Potrivit aprecierilor ambelor 
convorbirile și negocierile 
constituie o contribuție la .

afacerilor externe 
Populare Mongole să 
oficială de prietenie în

fost acceptată cu niă-

★
La Încheierea vizitei în R. P. 

Mongolă, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România 
a oferit, la Ambasada din Ulan Ba
tor, un cocteil, la care au participat 
D. Gombo.jav, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, L. Rincin, 
B. Dagvasuren, șeful secției relații 
externe a C.C. al P.P.R.M., alte o- 
ficialități mongole și șefi ai misiu
nilor diplomatice. Au 
membri ai delegației și 
6adei române.

La plecarea din Ulan 
nistrul român a fost condus la ae
roport de Lodonghiin Rincin și alte 
oficialități mongole. Erau prezenți 
Traian Girba. ambasadorul României 
la Ulan Bator, și membri ai amba
sadei române.

luat parte 
ai amba-

Bator, mi-

*

patrie, ministrul ro- 
escală la Moscova.

în drum spre
mân a făcut o ... _____

La plecarea spre București, Geor
ge Macovescu a fost salutat de N. N. 
Rodionov, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al U.R.S.S., de 
funcționari superiori din M.A.E. .so
vietic. A fost prezent Gheorghe Ba- 
drus, ambasadorul țării noastre în 
Uniunea Sovietică, și membri ai 
ambasadei.

■fr-
Joi dimineața tovarășul George 

Macovescu s-a înapoiat in Capitală.
La sosire, pe aeroportul Otopeni, 

ministrul român a fost intimpinat de 
Vasile Gliga și Constantin Oancea, 
adjuncti ai ministrului afacerilor ex
terne. de funcționari superiori din 
M.A.E. Erau prezenți Giambyn Nia- 
maa, ambasadorul R. P. Mongole, și 
V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice La București.
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lllfflIMWtfIIIMSosirea io țara noastră a raacdarnliii federal al Austriei, Bruno Kreisky

Joi după-amiază a sosit în Capi
tală cancelarul federal ai Republicii 
Austria, dr. Bruno Kreisky, cu soția, 
care, la invitația primului ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Manea Mănescu, 
face o vizită oficială în țara noastră.

Oaspetele este însoțit de Josef 
Staribacher, ministrul federal al co
merțului, industriei și meșteșuguri
lor, Wilhelm Hrdlitschka, președin
tele Camerei de Muncă din Austria, 
Gustav Zeillinger, deputat în Consi
liul Național, vicepreședinte al Parti
dului Liberal, Arthur Mussil, deputat 
în Consiliul Național, secretar ge
neral al Camerei Federale de Co
merț, de alte persoane oficiale 
austriece.

Pe aeroportul Otopeni, împodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, unde a avut loc ceremonia 
primirii oficiale, cancelarul federal 
al Austriei a fost salutat cu 
cordialitate de primul ministru al 
guvernului, Manea Mănescu, de Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le, loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, Radu 
Păun, ministrul sănătății, Florea Du
mitrescu, ministrul finanțelor, Nicolae 
Ionescu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, de alte persoane 
oficiale.

Erau prezenți Dumitru Aninoiu, 
ambasadorul României la Viena, pre
cum și Werner Sautter, ambasadorul 
Austriei la București.

In cursul după-amiezii de joi, can
celarul federal al Republicii Austria, 
dr. Bruno Kreisky, și persoanele ofi
ciale care îl însoțesc în vizita în țara 
noastră au depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

în fața monumentului era aliniată

o gardă de onoare. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii Austria.

După depunerea coroanei, oaspete
le și celelalte persoane oficiale au 
păstrat un moment de reculegere. A 
fost vizitată apoi rotonda monumen
tului.

(Agerpres)

Vizita primului ministru al statului ImirW-Iohjo
Joi, în cea de-a doua zi a vizitei 

la Brașov, primul ministru al sta
tului Trinidad-Tobago, Eustace Wil
liams, a fost oaspetele constructori
lor de tractoare din localitate. în 
sala de festivități a întreprinderii, 
Vasile Sechel, directorul general al 
Centralei industriale pentru tractoa
re și mașini agricole, a înfățișat 
succesele obținute de unitatea bra- 
șoveană, ale cărei produse sînt cu

noscute și apreciate în peste 80 de 
țări ale lumii.

Primul ministru al statului Trini- 
dad-Tobago și persoanele care îl în
soțesc au vizitat apoi secția de mon
taj general și expoziția care înfăți
șează aspecte din activitatea colecti
vului brașovean. în continuare au 
fost vizitate întreprinderea agricolă 
de stat Prejmer, stațiunea interna

țională Poiana Brașov, monumente 
istorice și de artă, precum și noile 
cartiere ale orașului Brașov.

în onoarea înaltului oaspete, pri
marul municipiului Brașov, Gheor- 
ghe Dumitrache, a oferit un dineu.

în această vizită, primul ministru 
al statului Trinidad-Tobago a fost 
însoțit de Ion Șt. Ion, secretar ge
neral al guvernului, de alte persoane 
oficiale.

Jările nealiniate se pronunță pentru instaurarea 
unei noi ordini economice internaționale

1

LIMA 10 — Corespondentul nostru 
transmite : Ministrul de externe al 
Republicii Peru, Miguel Angel de la 
Flor Valle, luînd cuvîntul la reuniu
nea experților din țările nealiniate 
privind problema investițiilor străine, 
a spus : „Strategia țărilor nealiniate 
si a „lumii a treia" pentru realiza
rea unei noi ordini economice inter
naționale trebuie să se bazeze pe 
doi piloni de importantă fundamen
tală : pe de o parte, acțiunea soli
dară pe care o dezvoltăm în dome
niul materiilor prime, pentru a ob
ține reevaluarea lor și a frîna defi
citul nostru,,și, ne de altă parte, ac
țiunea hotărită de a se ajunge la o 
platformă comună referitoare la re
gimul capitalului străin. în scopul de 
a fi oprit deficitul pricinuit de scur
gerea de beneficii și de capital. Am
bele acțiuni constituie expresii ale 
aceleiași strategii pentru eliberare" 
— a arătat ministrul peruan.

întreprinderile transnaționale — a 
arătat el — au determinat intensifi-

carea fenomenelor de dominație im
perialistă, fiind entități economice 
care dispun de puterea necesară să 
afecteze întreaga structură economi
că mondială. Potrivit datelor O.N.U., 
în 1971 cifra de afaceri a numai 10 
întreprinderi transnaționale mai im
portante a fost de ordinul a 3 mi
liarde dolari pentru fiecare, cu alte 
cuvinte întrecînd produsul național 
brut a 80 de țări.

în fata acestei situații — a rele
vat el — se intensifică în țările 
„lumii a treia" procesul de recupe
rare a resurselor naturale naționale 
și de exercitare progresivă a contro
lului național în sectoare importante 
ale activității economice.

în evoluția acestui proces istoric 
de eliberare națională — se arată în 
cuvîntare — este necesar ca. pe. plan 
economic, țările noastre să stabileas
că norme care să reglementeze acti
vitatea întreprinderilor transnațio
nale.

Amplă manifestație a greviștilor 
la Paris

PARIS 10. — Corespondentul nos
tru transmite : Joi a avut loc pe 
esplanada cunoscutului monument 
parizian Turnul Eiffel o amplă ma
nifestație revendicativă la care au 
luat parte delegații ale greviștilor 
din întreaga Franță. Organizată la 
chemarea principalelor centrale sin
dicale, C.G.T. și C.F.D.T., acțiunea 
a reunit mii de greviști reprezentînd 
zeci de colective muncitorești aflate 
în grevă atît în regiunea pariziană, 
cit și în numeroase localități ale

țării. Greviștii au făcut cunoscute 
îngrijorarea lor față de creșterea 
șomajului și a inflației, revendică
rile lor privind sporirea salariilor, a- 
sigurarea unor condiții mai bune de 
muncă, garanții împotriva conce
dierilor și a închiderii unor între
prinderi.

Manifestația s-a încheiat cu un 
mare miting la care au luat cuvîntul 
responsabili sindicali și reprezen
tanți ai greviștilor.

LISABONA

Sedinto Consiliului■>
Revoluției

LISABONA 10 (Agerpres). — Con
siliul Revoluției din Portugalia s-a 
întrunit, joi. la Lisabona, pentru a 
examina o serie de probleme pri
vind evoluția situației interne, pre
cum și documentele elaborate de A- 
dunarea Mișcării Forțelor’ Armate în 
legătură tiu instituționalizarea orga
nizațiilor populare de bază.

Un comunicat dat publicității infor
mează că. în actualul moment. Con
siliul Revoluției apreciază drept sar
cină prioritară a tuturor forțelor re
voluționare din țară cîștigarea bătă
liei angajate pe frontul economic.Dosarul monetar în dezbaterea miniștrilor de finanțe ai {arilor C. E. E.

BRUXELLES 10 (Agerpres). - Mi
niștrii de finanțe ai țărilor Pie
ței comune s-au reunit joi la 
Bruxelles, pentru a lua în dezbate
re o serie de probleme economice 
și monetare care preocupă guver
nele statelor membre. Principalul 
punct pe agenda dezbaterilor îl con
stituie reintrarea francului francez 
în sistemul vest-european de Hota
re concertată in raport cu dolarul 
(așa-numitul șarpe monetar). Deci
zia în acest sens a fost anunțată de 
reprezentantul francez, Jean-Pierre 
Fourcade. Reuniunea „celor șase" a 
stabilit, totodată, să continue discu
țiile cu Elveția pentru a găsi o so
luție favorabilă cererii acestei țări 
de a se asocia la „șarpele" mone
tar. Pe agenda întrunirii miniștrilor 
C.E.E. figurează, totodată, actuala 
situație economică a țărilor membre, 
precum și stadiul proiectului pri
vind realizarea uniunii economice și 
monetare.

Evoluții favorabile consolidării păcii și democratizării în Laos
LUANG PRABANG 10 (Agerpres). 

— Prințul Sufanuvong, președintele 
Consiliului Politic de Coaliție Națio
nală al Laosului, a avut la Luang 
Prăbang, capitala regală a țării, o 
întilnire cu membri ai acestui con
siliu. Cu acest prilej, prințul Sufanu
vong a apreciat deosebit de pozitiv 
activitatea desfășurată de membrii 
consiliului în ultima perioadă și mai 
ales în intervalul care a trecut de 
la declanșarea, la începutul lunii mai 
a acestui an, a acțiunilor populare 
menite să asigure democratizarea 
vieții social-politice. El a apreciat 
că în Laos situația a evoluat rapid 
în favoarea consolidării păcii, inde
pendenței și democrației, în direcția 
realizării reconcilierii naționale. E- 
vidențiind perspectiva edificării unui 
Laos pașnic, independent, democra
tic, neutru și prosper, prințul Sufa
nuvong a subliniat marea responsa
bilitate care revine în atingerea a- 
cestor obiective Consiliului Politic de 
Coaliție Națională și Guvernului Pro
vizoriu de Uniune Națională.CONVORBIRI ÎNTRE DELEGAȚIILE P.C. SPANIOL ȘI P.C. ITALIAN

ROMA 10 — Corespondentul Ager
pres transmite : ■ La sediul Direc
țiunii P.C. Italian - au avut loc con
vorbiri între o delegație a Partidu
lui Comunist Spaniol, condusă de se
cretarul general al P.C.S., Santiago 
Carrillo, și o delegație a Partidului 
Comunist Italian, condusă de secre
tarul general al P.C.I., Enrico Ber- 
linguer. Delegațiile au trecut în re
vistă situația politică din cele două 
țări și au discutat probleme de inte
res comun privind situația interna
țională și în special cea de pe con
tinentul european.

Franța este gata 

să înceapă convorbiri 

cu noile autorități 

ale Insulelor Comore 
PARIS 10 (Agerpres). — în cadrul 

unei reuniuni a Consiliului de Mi
niștri. care a avut loc miercuri, gu
vernul francez a luat act de deci
zia Insulelor Comore de a-și pro
clama unilateral independența. Pur
tătorul de cuvînt al guvernului 
a declarat că Franța este gata să în
ceapă convorbirile cu noile autorități 
în vederea transferării puterii exe
cutive.
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Comiîetai O.H.U. psntra 
dec©ll©sata®e a cerut Consiliu- 
lui de Securitate instituirea unor 
sancțiuni împotriva Republicii Sud- 
Africane, care continuă să admi
nistreze ilegal Africa de sud-vest 
(Namibia).

Organizația Unitari SM- 
a cbemat toate țările africane 

să recunoască noul stat independent 
— Insulele Comore. într-o telegra
mă adresată președintelui Insulelor 
Comore, Ahmed Abdallah, secretarul 
general al O.U.A., William Eteki 
Mboumoua, a subliniat că țările 
membre ale O.U.A. salută crearea 
noului stat african și îl asigură de 
sprijinul lor deplin în consolidarea 
independentei politice și economice.

Președintele Guineei E- 
cwiîoriale, Francisco Macias 
Nguema. a adresat națiunii un me
saj cu prilejul aniversării a cinci ani 
de la fondarea Partidului Național 
Unit al oamenilor muncii, partid de 
guvernămînt, în care cheamă între
gul popor să participe activ la lupta 
pentru consolidarea independenței e- 
conomice, chezășie a independenței 
politice.

■de LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
ROMA CARACAS

Partidele coaliției guvernamentale 
la ora unor importante elaAări

Voința expresă de 
schimbare și înnoire 
pe care marea majori
tate a italienilor și-au 
exprimat-o prin votul 
de la 15 iunie nu pu
tea să nu se repercu
teze. într-un fel sau 
altul, asupra partide
lor de coaliție. Pre
ocupați de pierderile 
serioase înregistrate în 
alegeri, dar mai ales 
de succesul fără pre
cedent al partidului 
comunist, democrat- 
creștinii, aflați în mod 
neîntrerupt la condu
cerea țării de la elibe
rare, au readus pe 
primul plan problema 
stăvilirii procesului de 
eroziune a încrederii 
în partidul lor.

Un prim pas între
prins a fost îndreptat 
spre restabilirea și 
întărirea colaborării 
dintre cele patru par
tide de centru-stînga 
(este vorba de socia
liști. republicani, so- 
cialist-democrați și de- 
mocrat-creștini). în a- 
cest scop, secretarul

național al P.D.C., A- 
mintore Fanfani, a 
propus inițierea unui 
dialog cvadripartit în 
vederea revenirii la un 
guvern de centru- 
stînga, care să .ia locul 
actualului cabinet bi
color, format din de- 
mocrat-creștini și re
publicani. Dar propu
nerea liderului demo-
crat-creștin n-a găsit
ecoul necesar, mai
ales în rîndul princi
palei formații poli
tice vizate, și anu
me. partidul socialist. 
„Răspunsul socialiști
lor — a declarat se
cretarul general al 
P.S.I.. Francesco de 
Martino — nu poate 
fi decit negativ și va 
rămîne negativ atîta 
timp cît democrația 
creștină nu va proceda 
la o revizuire serioa
să a liniei sale poli- \ 
tice". în ce-1 privește 
pe republicani, secreta
rul general al partidu
lui, Oddo Biasini, ară
ta că „în prezent este 
necesar ca centrul-

stînga să se prezinte 
în fața tării cu intenții 
profund diferite', și să 
caute soluții. valide 
pentru problemele rea
le ale societății".

Prin răspunsul ne
gativ al socialiștilor, 
decizia finală ■ în ce 
privește soarta gu
vernului a trecut din 
nou în mîinile demo- 
crat-creștinilor. Tre
buie spus însă că 
P.D.C. este zguduit de 
puternice disensiuni. 
Liderii curentelor de 
stingă („Forțe noi" și 
„Baze"), care și-au 
prezentat demisia din 
funcția de membri ai 
direcțiunii partidului, 
ca și alte personalități 
de frunte din partid 
și-au înmulțit, mai a- 
les în ultimele zile, 
criticile la adresa ac
tualei conduceri, sus- 
ținînd necesitatea unei 
revizuiri de fond a po
liticii promovate pină 
acum.

R. BOGDAN

REUNIUNE CONSACRATĂ COLABORĂRIIARABO-AFRICANE
CAIRO 10 (Agerpres). — La se

diul Ligii Arabe din Cairo conti
nuă lucrările conferinței Consiliului 
ministerial pentru colaborare africa- 
no-arabă. Dezbaterile sint consacra
te. în principal, elaborării unui pro
iect de declarație cu privire la li
niile directoare ale consolidării coo
perării între statele africane și ță
rile arabe. La conferință participă 
miniștrii de externe djn 12 țări a- 
rabe și din tot atîtea state africa
ne, reprezentanți ai Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, secre
tarul general al Ligii Arabe, Mah
mud Riad, și secretarul general al 
O.U.A., William Eteki Mboumoua.

După cum transmite agenția 
M.E.N., în luările de cuvînt de pină 
acuma, vorbitorii. între care secre
tarul general al Ligii Arabe, secre
tarul general al O.U.A., miniștrii de

externe ai țărilor reprezentate la lu
crări, au subliniat necesitatea și în
semnătatea promovării și dezvoltării 
cooperării între țările arabe și afri
cane in domeniile politic, economic, 
științific și cultural și în alte sfere 
de activitate, care să asigure pro
movarea dezvoltării social-economice 
și consolidarea independentei poli
tice și economice.

Pe agenda de lucru a Consiliului 
ministerial figurează, de asemenea, 
problemele legate de stabilirea da
tei și a locului de desfășurare a pri
mei conferințe africano-arabe la ni
vel înalt.

Comitetul ministerial a fost insti
tuit în baza hotărîrilor adoptate de 
reuniunea la nivel înalt a O.U.A. 
de la Mogadiscio, în 1974, și a con
ferinței arabe la nivel înalt, de la 
Rabat, de anul trecut.

DE PREIUÎINDENI
® O NOUĂ STAȚIUNE 

SOVIETICĂ IN ANTARC-
TIDA Pe baza celor convenite

Acord între liderii Congresului Național African privind

Ia recenta Conferință _ asupra 
Antarctidei de la Oslo, în legă
tură cu studierea posibilităților 
exploatării resurselor naturale 
ale continentului alb, Uniunea 
Sovietică urmează să instaleze 
în această zonă o nouă stațiune 
de cercetări științifice. Spre 
deosebire de celelalte stațiuni, 
situate în partea de est a .An
tarctidei, noua bază sovietică 
va fi amplasată la vest, în drep
tul Mării Weddell. Lucrările de 
amenajare, ce urmează să în
ceapă în iarna următoare (co
respunzătoare verii antarctice), 
sînt prevăzute să dureze apro
ximativ 5 ani.

problemele legate
DAR ES SALAAM 10 (Agerpres). 

— în capitala Tanzaniei au luat 
sfîrșit lucrările unei reuniuni de trei 
zile a liderilor Congresului Național 
African (A.N.C.) din Rhodesia, des
fășurate in prezența președinților 
A.N.C., Abel Muzorewa, Z.A.P.U., 
Joshua Nkomo, Z.A.N.U., Ndabaningi 
Sithole, și FROLIZI, James Chikere- 
ma. La reuniune au participat, de 
asemenea, președinții Tanzaniei, Zam- 
biei, Botswanei și Joaquim Chissano, 
ministrul mozambican al afacerilor 
externe, reprezentant al președinte
lui Mozambicului.

La sfîrșitul' reuniunii a fost dată 
publicității o declarație în care se 
arată că între liderii A.N.C. a inter
venit un acord în problemele legate 
de viitorul Zimbabwe (Rhodesia). 
Participanții și-au reafirmat hotă- 
rîrea de a intensifica lupta de eli
berare națională. A fost reafirmată,

de viitorul Zimbabwe
totodată, unitatea întregului popor 
Zimbabwe, liderii Congresului Națio
nal African exprimîndu-și hotărîrea 
de a milita pe mai departe pentru 
consolidarea acestei unități. Decla
rația subliniază că, „din punct de ve
dere legal, Rhodesia continuă să fie o 
colonie britanică, în ciuda proclamă
rii unilaterale a independenței, în 
urmă cu cîțiva ani, de către regimul 
de la Salisbury".

Liderii Congresului Național Afri
can — se menționează în declarație 
— au subliniat că problema locului 
de desfășurare a conferinței privind 
viitorul constituțional al acestui te
ritoriu este de competența guvernu
lui britanic și a autorităților de la 
Salisbury. în ceea ce-1 privește, Con
gresul Național African susține cu 
fermitate că lucrările acestei confe
rințe trebuie să aibă loc în afara gra
nițelor Rhodesiei.

O declarație a a 
președintelui Sadat

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Bazele unui acord de principiu in
terimar egipteano-israelian privind 
retragerea Israelului din zona zăcă
mintelor de petrol de la Abou Ro- 
deis și din punctele strategice Mitla 
și Gidi au fost puse la punct — a 
declarat președintele. Egiptului, An
war El Sadat. înta-un interviu a- 
cordat publicației „Herald Ameri
can". care apare la Boston (S.U.A.). 
Șeful statului egiptean a subliniat 
că acest proiect de acord a fost pus 
la punct prin intermediul Statelor 
Unite.
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Pecuperarea petrolului 
și imperativul industrializării

Dezbaterile din Con
gresul Național al Ve- 
nezuelei pe marginea 
proiectului legii care 
prevede naționalizarea 
anticipată a petrolului 
se află în centrul a- 
tenției opiniei publice 
din această țară. în 
momentul de față, dis
cuțiile din parlament 
se duc în jurul artico
lului 5 al proiectului 
de lege, care, in for
mularea dată de gu
vern, oferă posibilita
tea ca. după naționali
zare, să fie create so
cietăți cu participarea 
capitalului străin, dar 
în care statul venezu- 
elean să dețină majo
ritatea acțiunilor.

Dar. dincolo de deo
sebirile de păreri in 
legătură cu un articol 
sau altul al legii, ceea 
ce se desprinde ca e- 
sențial este adeziunea 
și sprijinul larg popu
lar acordat guvernului 
președintelui Carlos 
Andres Perez în acți
unea privind naționa
lizarea imediată a pe
trolului. în această 
privință nu există po

ziții divergente, efor
turile concentrîndu-se 
spre realizarea unui 
consens național asu
pra tuturor aspectelor 
naționalizării petro
lului, astfel îneît acest 
act să fie opera între
gului popor Venezue
lan, dată fiind im
portanța sa deosebită 
pentru realizarea pro
gramului de dezvol
tare a țării.

Actul naționalizării 
petrolului, așa cum 
este conceput, ca și cel 
al naționalizării fieru
lui — realizat în prima 
zi a acestui an — se in
tegrează in ansamblul 
de măsuri ce alcătu
iesc strategia dezvol
tării elaborată de ac
tualul guvern. Se are 
în vedere ca statul ve- 
nezuelean să desfă
șoare în următorii 
cinci ani un vast pro
gram de industriali
zare. „Indicii de creș
tere estimați pentru 
sectorul industrial în 
această perioadă — 
sublinia recent ziarul 
„El Universal", din 
Caracas — sînt cei

mai înalți înregistrați 
în întreaga istorie a 
țării".

Conform programu
lui de industrializare, 
capacitatea industriei 
siderurgiei ar urma să 
ajungă, în 1980, la cir
ca 6 milioane de tone, 
prevăzîndu-se, tot
odată, . fabricarea în 
țară de tractoare și 
motoare Diesel, crea
rea unor centre ale in
dustriei petrochimice, 
producerea de auto
vehicule.

Pentru întregul pro
ces de dezvoltare ac
celerată a țării, petro
lul este chemat să fie 
o pîrghie principală 
și de aceea dezbateri
le din parlament in 
jurul proiectului de 
lege privind naționali- 
zarea celei mai mări 
bogății venezuelene 
trezește un interes pe 
măsura importanței pe 
care o are pentru îm
plinirea aspirațiilor de 
progres ale poporului 
yenezuelean.

V. PĂUNESCU

întrevedere
A. Gromiko°-H. Kissinger

GENEVA 10 (Agerpres). — La Ge
neva au început, joi după-amiază. 
convorbiri între Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S.. 
și Henry Kissinger, secretarul da 
stat al S.U.A., consilier special pen
tru problemele securității naționale 
al președintelui S.U.A. Cele două 
părți au efectuat un schimb de 
opinii în probleme legate de' înche
ierea Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, precum -și în- 
tr-b serie de alte probleme de in
teres comun pentru Uniunea Sovie
tică și Statele Unite — informează 
agenția T.A.S.S.
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transmit:
La Pekin a fost semnat un- 

acord de cooperare economică și teh
nică între guvernele R. P. Chineze 
și Guineei-Bissau.

Conwbm ngmteo-W- 
Președintele Ugandei, Idi

Amin, și ministrul de externe brita
nic. James Callaghan, aflat într-o 
vizită la Kampala, au avut o între
vedere, în cadrul căreia au fost exa
minate stadiul relațiilor dintre cele 
două țări, situația rezidenților brita
nici din Uganda și alte probleme in- 
teresind cele două țări. Agențiile de 
presă relatează că președintele Idi 
Amin a anunțat punerea1 în libertate 
a profesorului englez Dennis Hills, 
in vîrstă de 61 de ani, condamnat la 
moarte de către un tribunal militar 
ugandez.

Un acord ds cooperare e- 
conomică, inteirială și 
țgjjjjjcă pe termen de 10 ani, a 
fost semnat la Berlin de către mi
nistrul comerțului exterior al R. D. 
Germane, Horst Soelle, și ministrul 
afacerilor externe al Norvegiei, Knut 
Frydenlund.

Combaterea poluării Me- 
diîeraneia ^°s*; exam*nat^ în ca
drul unei reuniuni, la sediul F.A.O., 
la care au participat peste 50 de 
specialiști din 14 țări din zona 
Mediteranei.

Șefei guvernului militar 
provizoriu al Etiopiei, Teferi 
Banti, a făcut cunoscut că, într-un 
viitor apropiat, în Etiopia va fi con

stituit un partid politic care „va 
reflecta năzuințele și aspirațiile 
muncitorilor, țăranilor și intelectua
lității din întreaga țară".

Festivalul internațional 
al filmului de ta Moscova 
s-a deschis joi în sala Palatului Con
greselor de la Kremlin, în prezența a 
peste 1 000 de cineaști din aproape 100 
de țări. Cinematografia din țara noas
tră prezintă filmul artistic „Actorul 
și sălbaticii", scurt-metrajul pentru 
copii „Clopoțelul de argint" și docu
mentarul „Se naște un oraș".

Comunicatul comun gu- 
yanezo-mesican, publicat la 
încheierea vizitei la Georgetown a 
președintelui Luis Echeverria Alva
rez, relevă consensul ambelor părți 
privind instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale și promo
varea unei politici de largă coope
rare internațională.

0 ședință a guvernului 
bîltaulc 3 avu^ l°c reședința 
primului ministru, Harold Wilson, In 
cadrul căreia s-au stabilit detaliile 
„strategiei economice" care urmează 
să fie publicate vineri sub forma unei 
„Cărți albe".

Regimul de ta Sonia ini*iat 
o serie de noi măsuri legislative me
nite să faciliteze reprimarea opozi
ției și să intensifice acțiunile cu ca
racter militarist. Se are în vedere, 
intre altele, introducerea unor noi 
impozite, urmărindu-se să se asigu
re anual un total de 200 miliarde 
de woni (circa 400 milioane de do
lari) pentru suplimentarea cheltuie
lilor militare.

Succese ale 
economiei R. D. G.

BERLIN 10 — Corespondentul
nostru transmite : La Berlin a fost 
dat publicității comunicatul Direcției 
centrale de statistică privind înde
plinirea planului economiei naționale 
al R.D.G. pe primul semestru al 
anului 1975. Planul producției indus
triale republicane a fost realizat în 
proporție de 100.8 la sută, obținîn- 
du-se o producție suplimentară în 
valoare de 700 milioane mărci. în 
comparație cu perioada corespunză
toare a anului precedent, venitul 
național a crescut cu 5,5 la sută, 
volumul producției industriale cu 
6,8 la sută, productivitatea muncii 
cu 6 la sută, investițiile cu 4 la sută, 
volumul producției în domeniul con
strucțiilor cu 7,9 Ia sută.

Potrivit statisticilor, fată de pri
mul semestru al anului trecut, pro
ducția de energie electrică a sporit 
cu 5.6 la sută, cea de laminate cu 
3,4 la sută, a industriei metalurgice 
prelucrătoare cu 10,7 la sută. îngră
șăminte azotoase cu 16,8 la sută, 
mașini-unelte de așchiere cu 17,9 la 
sută.

în sectorul agricol de stat. pro
ducția animalieră a fost în acest se
mestru cu 7.1 la sută mai mare de- 
cît în aceeași perioadă a anului tre
cut.

Premierul panamez 
despre negocierile 

hi problema Canalului
CIUDAD DE PANAMA 10 (Ager

pres). — Panama a realizat progre
se in cadrul negocierilor cu S.U.A. 
privind problema exercitării suvera
nității naționale asupra întregului 
teritoriu, inclusiv asupra Canalului 
și zonei sale adiacente, dar nu a 
fost găsită încă o soluție globală — 
a relevat premierul panamez, Omar 
Torrijos, în cadrul unui discurs pro
nunțat în localitatea Cimarron, afla
tă la 60 km de Ciudad de Panama, 
în prezenta unei numeroase asisten
te cuprinzind lideri politici și mi
niștri ai guvernului. Statul panamez 
— a spus el — a propus, public, 
S.U.A. un termen de 25 de ani, ca 
limită maximă pentru retragerea 
completă din zonă, o dată ce va fi 
semnat un nou tratat al Canalului 
și va fi abrogat vechiul tratat din 
1903.

Premierul panamez a relevat, tot
odată. că în urma investigațiilor fă
cute de Statul Major al Gărzii Na
ționale s-a dovedit că cele 14 baze 
militare ale S.U.A. din zona Cana
lului și personalul ce le servește 
nu răspund ideii de apărare a zo
nei, așa cum este prevăzut in tra
tat. ci constituie, mai degrabă, o țin
tă care lezează interesele suverane ale 
Republicii Panama.

• EVOCAREA UNOR 
EVENIMENTE DRAMA
TICE. „Plouă la Santiago" 
— este titlul unui film bul
gar care își propune să re
constituie evenimentele dra
matice din Chile, din toamna 
anului 1973, cînd forțe reacțio
nare au înlăturat în mod sama
volnic guvernul Unității Popu
lare. Sub conducerea cunoscu
tului regizor Helvio Soto — ori
ginar din Chile — își dau con- / 
cursul la realizarea acestui film
document actori de renume in
ternational, ca Jean-Louis Trin- 
tignant, Bibi Anderson. Rolul 
președintelui Allende este deți
nut de actorul bulgar Nicolai 
Petrov.

6 DOUĂ SĂPTĂMÎNI 
ÎNTR-UN AUTOMOBIL 
ÎN IMERSIUNE. Francezul • 
Frank Valverde a inițiat un ex
periment neobișnuit. El va locui 
timp de 15 zile într-un automo
bil Fiat etanș și scufundat in 
portul Canet-Plage, la cinci 
metri de fundul apei. Mașina sa 
a fost așezată pe un fel de gră
tar și conectată la un cheson cu 
ajutorul căruia se va putea îm
prospăta aerul din interior. în 
tot acest timp aparate speciale 
vor ține sub observație starea 
sănătății temerarului automo
bilist.

® UN GIGANT AL 
VĂZDUHULUI. în parcul I 
Big Bend, din statul Texas, 
S.U.A., au fost descoperite ră
mășițele unui pangolin — o spe
cie de pterodactil, respectiv rep
tilă zburătoare — datînd din pe
rioada cretacică. Aripile sale a- 
veau o anvergură de 15,5 metri, 
respectiv cu 2,4 metri mai mare 
decit anvergura aripilor unor 
avioane moderne de luptă. Pa
leontologii consideră că aceasta 
este cea mai mare dintre fiin
țele zburătoare cunoscute. (Pte- 
rodactilii descoperiți anterior 
prezentau o anvergură a aripi
lor de maximum 8 metri și 
greutatea de 10—30 kg). Pango- 
linul avea, după cît se pare, 
greutatea de circa 40 kg. Potri
vit afirmației specialiștilor, el 
putea să-și ia zborul doar de pe 
terenuri înalte, din pricina ari
pilor prea lungi și a picioarelor 
prea scurte. De fapt, mai mult 
plana decit zbura, asemenea li
liacului.

® REGRES DEMO
GRAFIC. Pentru prima dată 
după război, în 1974 numărul 
populației vest-germane a înre
gistrat o oarecare scădere. Ofi
ciul federal de statistică din 
Wiesbaden a calculat că la sfîr
șitul anului trecut populația 
R.F.G. era de 62 milioane de 
persoane, respectiv cu 110 000 
mai redusă decit în anul prece
dent. Specialiștii explică acest 
fenomen prin scăderea imigra
ției străine și diminuarea nata
lității. La rîndul ei, scăderea 
sensibilă a natalității se dato
rează reducerii numărului căsă
toriilor. In decurs de zece ani, 
acest număr s-a micșorat cu 25 
la suță, iar cel al nașterilor a 
scăzut cu aproape 40 la sută.

• PIRAMIDA DIN STI
CLĂ. Dorind să reînvie o stră
veche tradiție, specialiști egip
teni intenționează să construias
că o piramidă modernă, confec
ționată din sticlă și metal. Păs- 
trînd proporțiile faimoasei pira
mide Keops, noua construcție, 
denumită „Sunnyland" (țara 
soarelui), va avea opt niveluri 
și urmează să adăpostească mu
zeul milenarei istorii a Egiptu
lui. Deplasarea vizitatorilor de-a 
lungul etajelor se va face prin- 
tr-un sistem de funiculare. în 
jurul piramidei va fi amenajată 
o bază turistică.

® CONTROL DE 
ÎNALTĂ PRECIZIE.
Institutul de mine și siderurgie 
din Cracovia au fost realizate 
aparate de înaltă precizie pentru 
cercetarea purității materialelor 
și controlul automat al procese
lor tehnologice. Primele 20 de 
oscilopolarografc poloneze — 
cum sînt denumite aparatele — 
funcționează in întreprinderile 
industriei metalurgice neferoase 
și realizează controlul automat 
al conținutului în cadmiu, plumb 
și bismut, pină la cele mai fine 
urme.

® STUDIU DESPRE 
PREȘCOLARI. Un amplu 
studiu în ce privește creșterea 
și educarea preșcolarilor urmea
ză să fie întreprins în Marea 
Britanic de un grup specializat 
în problemele copilului, de la 
Universitatea din Bristol. Va fi 
cercetată in ansamblu activita
tea a 25 000 de cămine, grădini
țe, creșe (program, metode pe
dagogice, înzestrare). O atenție 
aparte va fi acordată influenței 
mediului familial. Un număr de 
16 000 preșcolari, toți născuți în 
aceeași săptămînă a anului 1970, 
vor face obiectul unei minuți
oase investigații. Studiul e me
nit să contribuie la îmbunătăți- 
rea_ actualului sistem de educare 
și îngrijire a preșcolarilor.
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