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LUCRÎND CU SPOR
în agricultură, în întreprinderi, pe șantiere, prezenți 
acolo unde este nevoie de participarea noastră la efortul 

pe care patria ni-1 cere acum
SĂ FACEM DIN ZIUA DE MÎINE, 

DUMINICĂ, O ZI RECORD 
a muncii pentru recoltare, pentru producții suplimentare, 
pentru înlăturarea distrugerilor provocate de inundații!

Ctnvsrhiri oficiale intre președintele 
icolae Ceausescu și cancelarul federal 

al Austriei, dr. Bruno Kreisky

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a avut, vineri. 11 
iulie, convorbiri oficiale cu 
căn'celarul federal al Republicii 
Austria, dr. Bruno Kreisky.

La convorbiri' au participat :
Din partea 

rășii Manea
română — tova-

Mănescu. prim-
ministru al guvernului. Ion 
Pățan. viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul comerțului
exterior si cooperării economice 
internaționale. loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini grele. Vasile ' Gliga. 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Constantin Stanciu. 
adjunct al ministrului comer
țului exterior si cooperării eco
nomice internaționale. Cornel 
Hidos, adjunct ai ministrului 
muncii. Dumitru Aninoiu. am
basadorul României la Viena,

Iuliu Dobroiu, director in Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Din partea austriacă — Josef 
Staribacher. ministrul federal 
al comerțului. industriei și 
meșteșugurilor. Werner Sautter, 
ambasadorul Austriei la Bucu
rești. Wilhelm Hrdlitschka. pre
ședintele Camerei de Muncă 
din Austria. Gustav Zeillinger, 
deputat in Consiliul National, 
vicepreședinte al Partidului Li
beral din Austria. Arthur Mus- 
sil. deputat in Consiliul Națio
nal. secretar general al Came
rei Federale de Comerț din 
Austria. Otto Gatscha, șeful 
Secției pentru industria etati
zată de la Cancelaria Federală. 
Ludwig Steiner, ambasador, șe
ful Direcției Politice din Mi
nisterul Federal al Afacerilor 
Externe. Otto Libal. deputat in 
Consiliul Național, președintele 
Grupului parlamentar de prie

tenie România — Austria. Franz 
Ceist. director general, consilier 
montan h.c.. președintele Con
siliului Societății Anonime 
Austriece de Administrație In
dustrială. Maximilian Fălbl, 
consilier ministerial, șef de 
secție in Ministerul Federal 
pentru Comerț. Industrie și 
Meșteșuguri, și Tassilo Ogrinz, 
consilier la Ambasada Austriei 
la București.

Schimbul de vederi a eviden
țiat cu deplină satisfacție că re
lațiile româno-austriece, înte
meiate pe stimă și respect re
ciproc. se dezvoltă cu succes, 
constituind un exemplu de 
colaborare rodnică intre țări cu 
orinduiri social-politice diferite. 
S-au subliniat, ca un fapt pozitiv 
in realizarea și evoluția acestor 
bune raporturi frecventele con
tacte și intilniri, la diferite ni
veluri, pe cele mai diverse pla

nuri. intre factori de răspun
dere din cele două țări, de o 
excepțională însemnătate fiind 
— prin perspectivele ce le-au 
deschis — vizitele reciproce și 
convorbirile la inalf nivel.

Au fost examinate căi și mij
loace de aprofundare a rela
țiilor bilaterale, îndeosebi pe 
plan, economic — de intensifi
care in continuare a schimburi
lor de mărfuri, perfecționarea 
și extinderea cooperării pe ter
men lung și a activităților pe 
terțe piețe, cit și in alte do
menii.

S-a relevat, in acest context, 
că o conlucrare cit mai strinsă, 
pe multiple planuri. aduce o 
prețioasă contribuție Ia mai 
buna cunoaștere și întărirea 
prieteniei româno-austriece, in 
folosul ambelor popoare, al în
țelegerii in Europa și in lume.

(Continuare in pag. a IV-a)

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a avut, vineri, con
vorbiri oficiale cu primul mi
nistru al statului Trinidad-To- 
bago. 'Eric Eustace Williams.

La convorbiri au participat :
Din partea română — tova

rășii Manea Mănescu. prim-mi- 
nistru al guvernului. George 
Macovescu. ministrul afacerilor 
externe. loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini grele. Constantin Stanciu, 

. adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării econo
mice internaționale. Gheorghc 
Pacoste, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geologiei. 
Constantin Oapcea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe. 
Dăn'iiă Petrache. ambasadorul 
României in Trinidad-Tobago.

Din partea statului Trinidad- 
Tobago — Victor Lionel Camp

bell. ministrul lucrărilor publi
ce. Eustace Seignoret. amba
sador. reprezentant permanent 
al acestui stat la O.N.U.. Ken
neth Julien, președintele Consi
liului consultativ pentru știință 
și tehnologie, vicepreședinte al 
Corporației pentru dezvoltare 
industrială. Isidore Rampersad. 
secretar permanent al primului 
ministru. Conrad O’Brein. Cari 
Tuli, senatori, și James O'Neil 
Lewis. ambasadorul statului 
Trinidad-Tobago la București.

în timpul convorbirilor, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Eric Williams 
au subliniat cu satisfacție fap
tul că intre cele două state s-au 
statornicit rodnice raporturi de 
conlucrare, exprimind, totodată, 
convingerea că există largi po
sibilități de a se dezvolta o co
laborare tot mai strinsă și mai 
fructuoasă intre România și 
Trinidad-Tobago. in folosul am

belor popoare, al cauzei păcii șl 
înțelegerii internaționale.

în acest cadru au fost exa
minate și stabilite modalități și 
acțiuni concrete pienite să ducă 
la amplificarea și diversificarea, 
pe multiple planuri — politic, 
economic, tehnico-științific și 
cultural — a raporturilor prie
tenești dintre cele două țări și 
popoare.

Au fost abordate, de aseme
nea. probleme actuale ale. vie
ții politice internaționale. Schim
bul de vederi a evidențiat a- 
precierea comună că la temelia 
relațiilor dintre state trebuie să 
stea principiile imuabile ale 
respectării independentei și su
veranității naționale, deplinei 
egalități în drepturi, neameste
cului in treburile interne, avan
tajului reciproc, renunțării de
finitive la forță și la amenin
țarea cu forța. A fost relevată 
necesitatea intensificării efortu

lui general pentru Instaurarea 
unui climat de încredere și co
laborare in lume, a unei noi or
dini economice și politice, care 
să ofere condiții pentru ca .toa
te statele să se poată afirma și 
dezvolta potrivit intereselor și 
aspirațiilor lor fundamentale..

Relicfindu-se rolul însemnat 
care revine țărilor mici și mij
locii in rezolvarea problemelor 
majore ce confruntă omenirea, 
au fost reafirmate solidaritatea 
României și a stalului Trinidad- 
Tobago cu lupta popoarelor pen
tru eliberare națională și socia
lă. împotriva colonialismului și 
ncocolonialismului. precum și 
hotărirea lor de a-și aduce; și 
in viitor întreaga contribuție la 
edificarea unei lumi a păcii, 
•securității și cooperării active 
intre națiuni.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o ambianță de caldă cor
dialitate și prietenie. ,<Ț,

J,.

Dejun oferit de președintele Nicolae Ceausescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
în onoarea cancelarului federal al Republicii Austria, dr. Bruno Kreisky, 

și a doamnei Vera Kreisky
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Dineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 
în onoarea primului ministru al statului Trinidad-Tobago,

Eric Eustace Williams
ÎN PAGINA A III-A, TOASTURILE ROSTITE

h ctefflffM porHuloi, Io iotaMl tovarășului Iraloe Ceausescu 
întregul popor luptă si muncește

PE DIGURI, ÎN LANURI, ÎN UZINE, PE ȘANTIERE 
M ttri energia atit ds masară in aceste zile ie grea încercare, 

ttMH izvoarele sie Iurtă vitală în marea bătălie
PENTRU GRÎU, PENTRU PRODUCȚII SUPLIMENTARE 

PENTRU A REFACE CEEA CE A FOST DISTRUS
ÎN PAGINILE II Șl V - RELATĂRI ALE TRIMIȘILOR SPECIALI Al „SCÎNTEII"

JUDEȚUL BOTOȘANI A ÎNDEPLINIT
PLANUL CINCINAL

JUDEȚUL BRĂILA A ÎNCHEIAT RECOLTAREA GRIULUI
â

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Brăila, imbărbătați de inflă- 
cărata chemare adresată de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. întregului partid. întregii 
noastre națiuni, de a acționa cu toate 
forțele pentru a înlătura grabnic e- 
fectele inundațiilor, și-au amplificat 
eforturile desfășurind zile și nopți 
de-a rindul o luptă dîrză străbătută 
de un fierbinte patriotism pentru re
alizarea întocmai a sarcinilor izvorite 
din Decretul prezidențial cu privire 
la instituirea stării de necesitate — 
se spune in telegrama adresată Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de biroul Comitetului ju
dețean Brăila al P.C.R.

Strălucitul dumneavoastră exemplu 

personal, neobosita activitate de con
ducere nemijlocită a acțiunii de im
portanță națională pentru zăgăzuirea 
apelor și organizarea exemplară a 
muncii in toate sectoarele ne-au în
suflețit în lupta pentru stringerea 
operativă a întregii recolte de păioase 
și executarea de calitate a celorlalte 
lucrări agricole de sezon. Măsurile 
luate de biroul comitetului județean 
de partid s-au materializat în folo
sirea cu randament maxim a bazei 
tehnice de care dispunem, a tuturor 
forțelor umane din comunele și sa
tele județului. Acționind cu fermitate 
în condițiile grele create de revărsa
rea apelor, manifestind in perma
nență o înaltă conștiință politică, 
mecanizatorii. țăranii cooperatori, 
specialiștii, toți locuitorii satelor, in 

frunte cu comuniștii, au muncit cu 
abnegație și eroism pentru a limita 
urmările inundațiilor și a stringe cit 
mai grabnic recolta. Pe terenurile 
unde combinele nu au putut intra, 
organizațiile de partid au mobilizat 
la recoltatul griului, cu secerile și 
coasele, mii de țărani cooperatori, 
bărbați și femei, tineri, elevi, pen
sionari. lucrători din toate sectoarele 
de activitate.

Raportăm conducerii partidului, 
dumneavoastră personal, iubite tova
rășe secretar general, că. acționind 
așa cum ne-ați indicat, am reușit ca 
în ziua deții iulie să încheiem re
coltatul griului de pe cele 8.3 200 hec
tare cultivate in I.A.S. și C.A.P.. re- 
alizindu-se astfel producția prevăzu
tă in planul cincinal la această cul
tură.

în prezent. întreaga forță aptă de 
muncă din agricultura județului este 
antrenată la eliminarea operativă a 
apelor de pe terenuri și asigurarea 
condițiilor pentru reinsămintarea în
tregii suprafețe afectate de calami
tăți. acțiune ce se va incheia pină la 
15 iulie.

Vă încredințăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom munci 
fără preget pentru ca județul Brăila 
să aducă o contribuție prețioasă la 
recuperarea pagubelor provocate de 
inundații, să asigure economiei na-’ 
ționale cit mai multe materiale, re
alizate peste prevederile de plan, si- 
tuîndu-se astfel la înălțimea măre
țelor sarcini stabilite de conducerea 
partidului, de dumneavoastră perso
nal.

Mult stimate șl iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

Cu nemărginită bucurie, satisfac
ție și mîndrie patriotică, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul Bo
toșani raportează conducerii parti
dului. dumneavoastră personal, scum
pe tovarășe Nicolae Ceaușescu. rea
lizarea prevederilor planului cinci
nal 1971—1975 in ziua de 11 iulie 
1975.

îngăduiți-ne să folosim acest pri
lej pentru a vă 
reafirma adinca 
noastră recunoș
tință și aleasa 
prețuire. Exem
plul dumneavoas
tră de totală an
gajare. dîrzenie șl 
bărbăție, de fier
binte patriotism 
și măreție sufle
tească. excepțio
nalele calități de conducător comunist 
pe care le-ați dovedit in întreaga 
activitate au ieșit incă o dată in evi
dență în ultimele zile. cind. zi și 
noapte, ați fost prezent și ați condus 
nemijlocit lupta, acolo unde era mai 
greu. împotriva stihiilor dezlănțuite 
ale naturii, in zonele afectate de 
inundații.

Mobilizați de însuflețitorul dumnea
voastră exemplu, comuniștii, toți lo
cuitorii județului și-au înzecit efor
turile pentru ca prin sporirea pro
ducției in industrie, prin stringerea 
fără nici un fel de pierderi a recol
tei in agricultură să-și aducă contri
buția la diminuarea pagubelor pro
duse de calamități in celelalte zone 
ale tării.

în aceste momente în care trăiesc 
bucuria unui mare succes, oamenii 
muncii de pe meleagurile botoșăne- 
ne vă exprimă, tovarășe secretar ge
neral. recunoștința vie și alese senti
mente de gratitudine pentru grija și 
atenția ce ați manifestat-o fată de. 
județul nostru, ca de altfel fată de 
toate celelalte județe ale tării. Dez

voltarea economiei județului Boto
șani și îndeosebi a industriei sale 
poartă adine amprenta hotăririlor 
Congreselor al lX-lea și al X-lea. 
industria botoșăneană' fiind, de fapt, 
creația ultimului deceniu de activi
tate. O ilustrare a acestui fapt o con
stituie sporirea continuă a volumului 
de investiții alocate județului, care a 
crescut de peste 4 ori in cincinalul 
actual, fată de cincinalul 1961—1965.

înflăcăratu] îndemn patriotic ce 
1-ati adresat tuturor celor ce mun

TELEGRAMA ADRESATĂ C. C. AL P.C.R.,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

cesc. de a realiza înainte de termen 
sarcinile actualului cincinal, a con
stituit un imbold puternic in întrea
ga noastră activitate. Acționind in 
spiritul îndemnurilor, sfaturilor și 
indicațiilor dumneavoastră, am valo
rificat din plin condițiile materiale 
si cadrul organizatoric asigurate de 
partid și guvern, hărnicia și price
perea oamenilor, am rezolvat cu suc
ces. in intreaga perioadă ce a trecut 
din acest cincinal, multiplele aspec
te legate de dezvoltarea impetuoasă 
a economiei județului.

Odată cu succesele în dezvoltarea 
industriei și agriculturii județului au 
l'ost obținute realizări de seamă in 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
si viată ale oamenilor. Au fost con
struite un mare număr de aparta
mente. cămine muncitorești, scoli, 
grădinițe și alte obiective social-cul- 
turale.

Sintem hotăriți să depunem în con
tinuare toate eforturile pentru ca 
bilanțul de încheiere a cincinalului 
1971—1975 să consemneze un spor 
efectiv al producției globale indus

triale de 1.7 miliarde lei. echivalent 
cu 1 175 milioane lei confecții textile, 
130 milioane lei piese dc schimb pen
tru mașini și utilaje agricole, aproa
pe 100 mii tone zahăr. 59 400 tone nu
trețuri combinate și alte produse, in 
condițiile accentuării laturilor cali
tative ale întregii activități economi
ce. Vom pregăti astfel condiții temei
nice pentru îndeplinirea sarcinilor 
viitorului cincinal in baza mărețului 
Program adoptat de Congresul al 
XI-lea', cincinal care va marca un 

ritm anual de 
creștere a produc
ției industriale 
botoșănene de 25.6 
la sută, asigurind 
o structură mo
dernă economiei 
județului și o e- 
tapă superioară a 
afirmării oameni
lor muncii de pe 
aceste meleaguri.

Va încredințăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că organizația 
județeană de partid, toți cei ce tră
iesc și muncesc in această parte a 
țării vor face, și pe mai departe, do
vada vredniciei și perseverenței in 
intreaga lor activitate, vor acționa 
cu hotărire și fermitate comunistă 
pentru infăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru. la_ elaborarea căreia dumnea
voastră aveți o contribuție hotăritoa- 
re, pentru traducerea in viată a sar
cinilor ce ne revin din istoricele do
cumente adoptate de ccl de-al XI-lea 
Congres al partidului.

Rămineți crezul nostru în mai bi
nele și fericirea țării și poporului si, 
de aceea, dorința fierbinte, izvorită 
din adincul sufletelor noastre, este 
să ne fiți, mulți. multi ani. același 
vajnic și neobosit conducător spre 
evul și in evul comunist.

B'ROUI. COMITETULUI 
JUDEȚEAN BOTOȘANI 

AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN
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ÎMPOTRIVA calamității,
ARMA NOASTRĂ ESTE MUNCA: 

TENACE, FĂRĂ PREGET, 
DINE ORGANIZATA

Cum sînt îndeplinite sarcinile prioritare 

stabilite de Comitetul Politic Executiv, 

de secretarul general al partidului

Zile de puternică mobilizare 
la strînsul griului și evacuarea 

apei de pe semănături
în aceste zile se acționează cu 

forțe sporite pentru înfăptuirea sar
cinilor trasate de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., a in
dicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de strîngere grabnică a 
recoltei și înlăturare a efectelor 
Inundațiilor. în sprijinul țăranilor 
cooperatori și mecanizatorilor au ve
nit zeci de mii de muncitori, func
ționari, elevi și studenți, membri ai 
gărzilor patriotice, ostași ai forțelor 
noastre armate. Se lucrează cu prio
ritate la recuperarea cerealelor, le
gumelor și cartofilor — aflate sub 
apă.

Pină vineri dimineață, griul a fost 
strîns de pe 40 la sută din suprafa
ța cultivată. Cooperatorii și mecani
zatorii din județul Tulcea string re
colta de păioase de pe ultimele su
prafețe.. în județul Buzău, greu în
cercat de revărsarea apelor, s-a 
reușit, datorită largii mobilizări a 
populației satelor, să se stringă 87 
la sută din recolta de grîu, iar în 
județul Ialomița. în care se conti
nuă încă lupta cu apele, 69 la sută.

Cu forțe sporite se lucrează in ju

Se recoltează si acolo unde
apa este pînă la genunchi
Răspunzind cu operativitate obser

vației secretarului general al parti
dului făcută cu prilejul controlului 
efectuat în acest județ in urmă cu 
trei zile, biroul comitetului județean 
de partid, prin activul său. a trecut 
imediat la mobilizarea tuturor locui
torilor satelor. întregului personal 
tehnico-administrativ din întreprin
deri și muncitorilor după orele de pro
gram la recoltatul orzului, griului din 
terenurile inundate, la evacuarea cu 
pompele a apei. Comandamentele co
munale și detașamentele de lucru 
specializate acționează energic. Ieri, 
in comuna Mihalț, pe o parcelă si
tuată lingă podul Mureș, prin apa 
pină la genunchi, peste 200 secerători 
recoltau griul amenințat de pe 40 
hectare. în fruntea lor, cu secera în 
mină, se afla Virgil Ordean, pre
ședintele cooperativei. Aceeași ima
gine am intîlnit-o și in comuna Șibot, 
localitate grav afectată de puhoaiele 

dețele riverane Dunării — Mehedinți, 
Dolj, Olt. Teleorman, Ilfov, in care 
s-a recoltat griul de pe 40—47 la sută 
din totalul suprafeței însămînțate, și 
Constanta și Galați, care au strîns 
griul de pe 74 și, respectiv. 61 la sută 
din suprafețe.

Importante forțe umane și meca
nice au fost concentrate în zonele 
inundate pentru evacuarea apei de 
pe ogoare. Cu prețul unor mari efor
turi s-a reușit să se , evacueze apele 
de pe aproximativ 67 la sută din 
suprafețele cultivate ale cooperative
lor agricole afectate de inundații și 
exces de umiditate. în județele Bu
zău și Bistrița-Năsăud apa a fost 
înlăturată de pe culturi, iar in ju
dețele Mureș. Prahova, Caraș-Seve- 
rin. Dîmbovița. Argeș — de pe mai 
mult de 90 la sută. în alte județe 
care au suferit de pe urma acestor 
calamități naturale, printre care Si
biu. Vilcea. Cluj, Alba. Harghita, 
Covasna, Brăila și Timiș, au fost 
scoase de sub ape 70—86 la sută din 
suprafețele afectate.

Această importantă acțiune conti
nuă cu intensitate sporită. (Agerpres) 

pustiitoare. Erau mulți secerători, a- 
proape 500. Apa era mare, doar spi
cul griului se mai vedea. Munca era 
anevoioasă. Snopii erau legați în 
brațe ca să nu se ude și transportați 
pe miini, cu grijă, la un loc uscat. 
S-a strins astfel recolta de pe 10 hec
tare griu și 10 hectare orz. Secvențe 
asemănătoare am intilnit și la Vințu 
de Jos, Sona, Cetatea de Baltă etc. 
Se recoltează astfel sute de hectare 
de orz. Combinele așezate la capătul 
lanului îl treieră de îndată ce se 
usucă. Continuă să coboare echipele 
de cosași și secerători- din Munții 
Apuseni. Se estimează că vor fi peste 
1 500 de oameni. De asemenea, in 
multe unități industriale din Alba Iu- 
lia, Aiud, Blaj, Cugir formații de 
muncă, după terminarea schimbului, 
pornesc masiv la recoltat. Pe ogoa
rele județului Alba se aflau ieri peste 
59 000 de oameni. (Ștefan Dinică).

ARAD : Detașamente 
speciale pe ogoare, 

pe diguri
Din încleștarea cu apele, în jude

țul Arad, oamenii au ieșit învingă
tori. Aplicînd in practică indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, for
țele umane masate pe frontul rîului 
Mureș și-au schimbat aliniamentele; 
o parte au rămas de veghe pe diguri, 
celelalte, constituite în detașamente 
speciale, acționează din zori pină în 
noapte pe ogoare la evacuarea ape
lor, recoltatul griului, strinsul și în- 
silozatul furajelor etc. La Vărădia 
de Mureș, pe măsură ce apele revăr
sate au început să se retragă, un 
detașament de peste 100 de oameni 
au venit la secerișul griului. Se se
cera prin apă. Un alt detașament de 
130 de persoane, printre care și mulți 
elevi aflați în vacanță, lucrează la 
strînsul și transportul furajelor. La 
Conop. 10 detașamente insumind 150 
de cetățeni și 32 de elevi desfundă 
podurile și locurile special lăsate în 
diguri pentru scurgerea apelor, iar 
alți 60 recoltează finul și îl transportă 
cu căruțele. Eforturile oamenilor din 
județul Arad, puternic impulsionate 
de vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. s-au concretizat. într-o 
singură zi. prin 3 400 hectare de 
grîu recoltate. 800 hectare trifoliene 
cosite și transportate, prin nume
roase alte lucrări executate repede 
și bine. (Constantin Simion).

CLUJ : Zeci de mii 
de oameni la cîmp

La cooperativa agricolă Turda 
Nouă, femeile seceră orzul în condi
ții grele. în nămol și apă. iar bărba
ții leagă snopii și ii transportă pe 
locurile mai zvîntate. La Cojocna

Ieri,
GIURGIU : Urmînd indicația se

cretarului general al partidului ca, 
in sectorul Giurgiu, să se mobilizeze 
toate forțele la recoltatul griului, co

în lunca Dunării

se aflau în cîmp nu mai puțin de 
3 800 de oameni, adică întreaga for
ță de muncă a comunei. S-au săpat 
8 850 ml de șanțuri, prin‘ care-s-a 
evacuat apa de pe 320 ha. Alte de
tașamente special constituite au 
recoltat manual orzul de pe 20 ha, 
au strins furajele de pe 135 ha și au 
prășit 120 ha cu porumb. Se poate 
spune că întregul cimp al Cojocnei 
este înțesat de oameni. La Cîmpia 
Turzii, în ajutorul cooperatorilor a; 
venit un grup de 200 de elevi de la 
școala profesională „Industria sirmei" 
și de Ia liceul din localitate, care 
au plivit buruienile din grădina de 
legume.

Pe ogoarele județului Cluj mun
cesc peste 63 500 de oameni la să
parea de șanțuri. canale și rigole, 
la recoltat și prășit. (Alex. Mureșan).

SIBIU : Orășenii dau ajutor 
satelor

în județul Sibiu, numărul de oameni 
participanți la lucrările de pe ogoa
re a înregistrat, in această săptămî- 
nâ. o creștere de la 10 000 la aproape 
30 000. în cooperativele agricole 
Avrig, Porumbacu de Jos. Cristian și 
altele, pe lîngă cooperatori, în bună 
parte, veniți cu membrii familiilor lor, 
muncesc aproape 6 000 de orășeni. La 
cooperativa din comuna Tirnava, coo
peratorilor li s-au alăturat peste 400 
de muncitori din schimbul II. de la 
uzinele din Copșa Mică, specialiști și 
funcționari de la Oficiul de gospodă
rire a apelor și Oficiul de îmbunătă
țiri funciare din Sibiu. Erau în cimp, 
de asemenea, peste 200 de pionieri din 
Mediaș, care adunau spice. Joi și vi
neri au fost „zile pline" și la coope
rativa agricolă Roșia, unde au venit 
în sprijin muncitori de la întreprin
derea de piese auto, de la „Balanța" 
și de la întreprinderea mecanică din 
Sibiu. (Nicolae Brujan).

lectivele tuturor întreprinderilor in
dustriale din municipiu și-au asumat 
sarcina ca. după cele 8 ore de pro
ducție. să meargă pe ogoare si să 

secere manual grîul de. pe o supra
față variind intre 7 și 15 ha. în ziua 
de 11 iulie au participat la această 
acțiune' peste 1 500 de 'muncitori, a 
căror intervenție a fost concentrată 
în incinta sistemului de irigații Ve
dea—Măhiru. -zona cea .mai expusă 
pericolului de inundații. Consemnăm 
prezenta pe ogoare a încă 500 anga
jați din sectorul tehnico-administra
tiv și 500 de elevi la strîngerea și 
sortarea legumelor ; cu sprijinul lor, 
fabrica de conserve și-a menținut 
producția zilnică de 35 tone. (Mi
hai Iordănescu).

TELEORMAN : începînd de vineri, 
întreaga suprafață de griu de la 
I.A.S. Zimnicele și Piatra pe care 
băltește apa a fost parcelată și re
partizată muncitorilor din cele două 
unități agricole și detașamentelor 
organizate în întreprinderi, care s-au 
angajat să lucreze, în fiecare zi. în 
agricultură cel puțin .patru ore.

în multe unități insă rezultatele 
sint încă sub posibilități. Din cele 

Strîngerea recoltei, lucrarea pămintului - obligații 
de prima însemnătate înscrise în legile țării

Situația actualâ din agricultură impune, așa cum s-a subliniat în mod deosebit, în aceste ultime zile, In 
hotârîrile Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în cuvîntârile și indicațiile date de secretarul goneral al 
partidului, participarea la muncă a tuturor locuitorilor de la sate. Lucrarea pămintului, stringerea recoltei în 
întregime, buna întreținere a terenurilor agricole, apărarea lor de deteriorare, iar atunci cînd aceasta s-a 
produs, înlăturarea imediată a tuturor consecințelor constituie obligații izvorite nu numai din situația de 
moment, ci obligații permanente prevăzute în legile țării. Așa cum se prevede în Legea cu privire la fondul 
funciar — adoptata în octombrie anul trecut — deținătorii de terenuri agricole din toate întreprinderile agri
cole de stat și cooperativele agricole de producție, toți țăranii individuali sînt obligați să lucreze și să 
cultive întreaga suprafață de teren pe care o dețin, să ia toate măsurile necesare pentru amenajarea terenu
rilor, să efectueze lucrările de prevenire și combatere a oricăror alți factori defavorabili producției agricole. 
Aceste obligații trebuie îndeplinite punct cu punct, fără nici un fel de abatere, de către toți aceia pe care le
gea îi obligă la buna lucrare și întreținere a pămintului. Cu atît mai mult, în aceste zile, cînd gravele calamități 
petrecute au impus instituirea stării de necesitate, este de datoria tuturor celor chemați să ducă la îndepli
nire prevederile legii, să asigure transpunerea lor în viață, să ceară tuturor oamenilor muncii din agricultură 
o participare efectivă, neîntreruptă la executarea lucrărilor agricole. Organizațiile de partid, primăriile din 
fiecare comună trebuie să asigure aplicarea întocmai a hotărîrilor conducerii partidului și statului, constituind' 
echipe și detașamente speciale pentru eliminarea urgentă a apei de pe toate terenurile, pentru recoltarea griu
lui in orice condiții și însamînțarea culturilor succesive pe suprafețe cit mai mari, pentru a compensa ceea ce 
mai poate fi compensat din pierderile grave suferite de unitățile agricole din zonele calamitate.

circa 11 000 ha cu grîu aparținînd u- 
nităților din cadrul consiliilor inter- 
cooperatiste Tr. Măgurele. Traian, 
Fintinele și Bujorul s-au recoltat, 
doar 4 700 ha. Cele 218 combine nu 
lucrează la încărcătura maximă po
sibilă. Prea puțini oameni au intrat 
în lanuri cu seceri și coase. Pe raza 
consiliului intercooperatist Fîntînele, 
jbi, nu s-a recoltat manual nici un 
hectar. (Ion Teodor, Ion Toader).

ILFOV : în cele cinci întreprin
deri agricole de stat din Lunca Du
nării — Vedea, Giurgiu, Prundu, 
Chirnogi și Mînăstirea — sînt con
centrate la recoltatul griului peste 
200 de combine Gloria, alături de 
care acționează zi și noapte un mare 
număr de militari și locuitori din 
comunele învecinate veniți să dea 
ajutor la strîngerea recoltei. Aseară, 
mecanizatorii de la I.A.S. Mînăstirea 
au încheiat recoltatul, griului. în ce
lelalte unități s-a strins griul de pe 
mai bine de jumătate din suprafața 
cultivată., Pentru grăbirea ritmului 

de . lucru au fost organizate echipe 
operative de intervenție, iar forțele 
mecanice au sporit prin detașarea 
unui mare număr de combine din 
cadrul Trustului I.A.S. Brăila. (Al. 
Brad).

MEHEDINȚI : în toată lunca Du
nării, in aval de Ostrovu Corbului 
și pînă la Salcia — așa cum a in
dicat, joi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în timpul vizitei de lu
cru făcute pe aceste meleaguri — 
paralel cu protejarea localităților și 
obiectivelor economice, oamenii se 
grăbesc să stringă și să pună la a- 
dăpost recolta. La Hinova, recolta
tul s-a terminat, cerealele au fost 
depozitate în locuri ferite. La Girla 
Mare au fost recoltate și trans
portate 300 tone de varză din gră
dina amenințată de ape. La Salcia. 
1 000 de oameni fac eforturi pentru 
protejarea amenajării piscicole și a 
terenurilor cultivate. (Dinu Popes
cu, Virgil Tătaru).

In industrie
Zi și noapte-Ia repunerea în funcțiune

MEDIAȘ. Prin muncă necurmată 
de zile și nopți, oamenii muncii din 
Mediaș, cu sprijinul unui mare nu
măr de lucrători și specialiști de la 
Întreprinderi din Sibiu. Cisnădie, 
Satu-Mare, București, Brașov ș.a., al 
militarilor și membrilor gărzilor pa
triotice. au reușit să repună in func
țiune alte importante capacități de 
producție afectate de inundații. în
treprinderilor „8 Mai" și de trans
porturi gaz metan, care și-au re
luat in totalitate activitatea dumini
că si luni, li s-au adăugat 18 secții 
și sectoare de la „Emailul roșu", 
„Automecanica", „Salconserv". între
prinderea mecanică „Gaz-metan", fa
brica de mobilă ș.a.. care au început 
să producă la întreaga 
unele din ele mai devreme 
datele stabilite prin grafice, 
de subliniat este și faptul că 
menii muncii din trei unități 
nomice importante afectate de inun
dații — „Vitrometan", intreprinderea 
de geamuri și fabrica de șuruburi — 
s-au angajat să realizeze, pină la 
sfîrșitul anului, o producție peste 
plan în valoare de 10,5 milioane lei. 
(Nicolae Brujan).

capacitate, 
decît 

Demn 
oa- 

eco-

TURDA. La numai cinci zile de la 
năvălirea apelor in zona industrială 
a municipiului Turda, toate între
prinderile afectate funcționează.

— întreprinderea noastră, datorită 
energiei și priceperii colectivului — 
ne spunea tovarășul loan Moraru, 
director la „Electroceramica" — in 
două zile de Ia repunerea în func
țiune a atins parametrii normali de 
lucru.

Si la întreprinderea de sticlărie, 
unde pagubele de producție sint 
mult mai mari, colectivul s-a anga
jat ca. printr-un susținut efort de 
muncă și organizare, să recupereze 
pierderea pină la finele acestei luni. 
La fabrica de ciment. întreprinderea 
de materiale refractare și întreprin

a- 
au

penlru 
de co- 
impre- 

cetățeni. 
de 1000

derea chimică, cel mai puternic 
fectate de inundații, colectivele 
hotărît să lichideze daunele provo
cate producției in cîteva săptămini. 

întreg municipiul Turda a fost și 
este un vast șantier pentru refacerea 
celor 86 de străzi distruse, 
repararea digurilor, a căilor 
municație. Participarea este 
sionantă : peste 20 000 de 
îndeosebi tineri, și mai bine 
de militari și membri ai gărzilor pa
triotice lucrează pe frontul recon
strucției. (Alexandru Mureșan).

PLOIEȘTI. Pe marea platformă 
petrochimică de la Brazi, instalațiile 
funcționează normal. Oamenii au 
răspuns ca. unul la chemarea secre
tarului general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — ne-a 
relatat directorul tehnic. Iată, bună
oară. secția DMT-2 a fost forțată de 
avarie să lucreze între 2—5 iulie sub 
plan. Colectivul de aici, printr-o mai 
atentă manevrare a utilajelor. a 
reușit ca. în numai 4 zile, să recu
pereze aproape jumătate din produc
ția restantă. Același efort se de
pune și la instalația de polietilenă, 
care a stagnat din cauza lipsei de 
materie primă de la Pitești.

La rafinăria Ploiești-sud. casele 
de pompare inundate funcționau per
fect ; la fel. stația de tratare chi
mică și biologică de la Corlătești, 
grav afectată de ape. Privim panoul 
de onoare al rafinăriei în care s-au 
afișat, cu o oră înainte, rezultatele 
de producție din prima decadă a 
acestei luni : 24 000 tone produse pe
troliere peste plan !

Colectivele unităților din ramura 
petrochimiei, din județul Prahova, 
la recomandarea secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și-au reanalizat cu multă 
atenție rezervele de producție. Ele 
au ajuns la concluzia, formulată 

printr-un angajament ferm, ca pînă 
la sfirșitul anului să fie prelucrate 
suplimentar cu aceleași instalații, 
încă 500 000 de tone de materie pri

Schimburi
Echipamente pentru refa

cerea unor întreprinderi și 
locuințe La TntrePrintlerea de ra~ 
diatoare, echipament metalic, obiec
te și armături sanitare din București 
(I.R.E.M.O.A.S.), inginerul-șef, Aurel 
Străulea, ne informează : „La che
marea partidului, colectivul între
prinderii noastre răspunde prin fap
te, străduindu-se să transforme fie
care zi intr-o zi-record în producție, 
în fiecare sector de fabricație, la fie
care Ioc de muncă se acționează 
energic pentru folosirea deplină a 
timpului de lucru și a mașinilor- 
unelte, pentru atingerea înainte de 
termen a parametrilor proiectați la 
noile capacități productive. Totodată, 
s-a hotărît ca la toate locurile de 
muncă să se lucreze în program 
prelungit.

Astfel, printr-o mai bună organi
zare a întregii activități, sîntem 
hotăriți ca in luna iulie a.c. să reali
zăm peste pian o producție supli
mentară incluzînd, intre altele, 200 
băi. 50 tone radiatoare, 30 tone alice 
pentru sablaj, echipament metalic in 
valoare de circa 200 000 lei. Totodată, 
au fost asigurate condițiile pentru a 
se onora la termen contractele în
cheiate cu partenerii noștri externi. 
(Cristian Antonescu)

Producții suplimentaro. 
„Pentru a răspunde unor cerințe ur
gente ale economiei. Combinatul de 
prelucrare a lemnului din Suceava 
a livrat în ultima săptămînă din stoc 
două vagoane de cherestea la Fa
brica de mobilă din Mediaș și 14 tone 
de plăci fibrolemnoase dure la între
prinderea de prelucrare a lemnului 
din Sibiu, unități care au fost afec
tate de inundații — ne-a spus to
varășul Petru Ionel, secretarul comi
tetului de partid al combinatului su
cevean. S-au luat, totodată, măsuri 
pentru livrarea in devans către uni- 

mă, asigurîndu-se astfel pentru țară 
și pentru export o cantitate mai 
mare de produse petroliere și petro
chimice. (Constantin Căpraru).

prelungite
din 
im

tățile cooperației de consum 
Slobozia, Slatina și Iași a unor 
portante cantități de P.F.L. și PAL". 
Colectivele de muncă ale combinatu
lui au hotărît să lucreze suplimentar 
cite două duminici pe lună, precum 
și în schimburi prelungite la cele mai 
multe sectoare de producție pînă la 
sfîrșitul anului. în acest sens au fost 
organizate aprovizionarea ritmică a 
tuturor locurilor de muncă și între
ținerea corespunzătoare a utilajelor 
și instalațiilor. Astfel, urmează să 
se realizeze peste angajamentele asu
mate pe acest an 200 000 mp PAL 
hidrofugat, 100 000 mp PAL emailat 
și 120 000 mp P.F.L. 
rascari).

(Gheorghe Pa

construcții 
calamitate.

trei

Materiale de 
pentru zonele 
„începînd cu data de 8 iulie, __
secții ale întreprinderii de produse 
ceramice din Jimbolia, care lucrează 
în numai două schimburi, funcționea
ză cu program prelungit eu 4 ore 
zilnic" — ne-a precizat Aurel Herișan, 
directorul intreprinderii. Aflăm că 
numai intr-o zi — 11 iulie — unitatea 
din Jimbolia a produs suplimentar 
35 000 bucăți de materiale de zidărie. 
Colectivul de aici s-a angajat ca în 
luna iulie să realizeze peste sarcinile 
de plan 500 000 bucăți cărămizi, 
blocuri ceramice și alte materiale. 
Pentru asigurarea ritmică a mate
riilor prime, carierele funcționează zi 
și noapte. Din atelierul central au 
fost repartizați 14 mecanici in sec
țiile care și-au prelungit programul 
și in cariere, pentru a acorda asis
tența tehnică permanentă la funcțio
narea utilajelor. O atenție deosebită 
se acordă onorării cu promptitudine 
a solicitărilor venite din județele 
care au avut de suferit din cauza 
calamităților. Astfel, în cursul zilei 
de ieri au și fost expediate in județul 
Argeș 70 000 bucăți țigle. (Cezar 
Ioana).

Detașamente de specialiști în sprijinul
calamitateo

• „Acordăm tot sprijinul unități
lor afectate de inundații" — ne re
lata ing. Valentin Anastasiu, direc
torul tehnic al Combinatului petro
chimic din Borzești. Interlocutorul 
nostru ne-a precizat că pentru refa
cerea utilajelor și repunerea in 
funcțiune a unităților economice din 
Tîrnăveni. Turda și Copșa Mică, in 
prezent sînt repartizați peste 120 de 
meseriași : electricieni, operatori- 
chimiști, instalatori, sudori, lăcătuși, 
zidari-șamotori ș.a. Alte echipe com
plexe de lucrători vor pleca imediat 
la combinatul de la Pitești. (Ilie 
Ștefan).

e Ajutor prompt. Zilele trecute au 
plecat de la Combinatul de fibre sin
tetice din Iași o echipă de 30 de oa
meni (lăcătuși, sudori, electricieni) la 
Combinatul chimic Tîrnăveni și alte 
două echipe a cite 10 oameni (lăcă- 
tuși-mecanici. electricieni și instala
tori) la Combinatul petrochimic Pi
tești. (Eugeniu Zidăriță).

redresa- 
produc-

• Din Focșani spre Mediaș a ple
cat un detașament de muncitori cu 
înaltă calificare care vor lucra aici 
timp de 30 de zile pentru 
rea grabnică a activității 
tive.

• De cîteva zile, peste 40 de lăcă
tuși, electricieni, maiștri de la în
treprinderea textilă „Ardeleana" din 
Satu-Mare au plecat la unități si
milare din zonele calamitate de ape

Pe baza indicațiilor date de 
tarul general al partidului cu 
jul vizitei in judpț — ne 
ing. Viorel Metea, directorul 
prinderii „Hidromecanica" 
șov — am analizat concret posibili
tățile de a realiza un volum sporit 
de producție. Am stabilit ca, pînă la 

secre- 
prile- 
spune 
între-

din Bra-

— Țesătoria de bumbac din Sighi
șoara și „Tirnava" Mediaș — unde 
lucrează fără preget 14 pină la 16 
ore pe zi, alături de localnici, la 
grabnica repunere în funcțiune a ci- 
torva sute de mașini de țesut. Par
ticipant la acțiune, in salopetă de 
lucru, alături de sătmărenii sosiți la 
„Tirnava", directorul întreprinderii 
din Satu-Mare, ing. Alexandru Micu, 
s-a reîntors pentru foarte scurt 
timp acasă. în vederea soluționării 
unor treburi urgente de serviciu. A 
venit și cu o încărcătură de 150 de 
suluri cu fire înnămolite pe războa
ie de revărsarea puhoaielor Tirna- 
vei. De îndată, harnicele textiliste 
sătmărene s-au apucat de curățirea, 
uscarea și reincleierea 
plus, alte 240 suluri de 
nouțe, vor fi pregătite 
sătmăreni unităților 
(Octav Grumeza).

sulurilor. In 
urzeală, nou- 
și trimise de 
din Mediaș.

detașament de 
întreprinderea 

Tg. Mureș 
in

lu-
stare de func- 
motoare elec- 
la Combinatul 
Totodată. 40 

lăeă-

• Un important 
specialiști de la 
„Electromureș" din 
crează la repunerea 
ționare a peste 50 de 
trice prinse, de ape 
chimic din Tîrnăveni.

electricieni, 
„Electromureș1 
Sighișoara, 

la lucrările 

de specialiști — 
tuși, sudori de la 
sint deplasați 
participă zi de zi
punere grabnică în funcțiune 
tăților industriale afectate. 
Popescu).

la unde 
de re- 
a uni- 
(Viorel

finele anului, să 
ție suplimentară 
milioane lei Și să dublăm producția 
destinată exportului. Astfel, vom li
vra la export suplimentar încă 26 
turbosuflante pentru supraalimen- 
tarea motoarelor Diesel, 12 turbo- 
ambreiaje și o însemnată cantitate 

realizăm o produc- 
in valoare de 10

de piese de schimb, pe care ni le 
solicită partenerii străini. Vom mări 
cu încă 200 lei angajamentul luat 
anterior de a spori productivitatea 
muncii cu 800 lei pe lucrător și vom 
produce 500 tone oțel aliat. în acest 
scop avem în vedere să elaborăm zil
nic cite o șarjă de oțel in plus, să 
asigurăm schimburi prelungite la 
mașinile care nu lucrau in trei 
schimburi, să executăm în devans cu 
o lună modelul funcțional al turbo- 
suflantei TS 5 pentru supraalimen- 
tarea motoarelor Diesel de 4 000 CP. 
Patru colective de specialiști din în
treprindere studiază noi căi și mij
loace pentru a ne spori aportul ia 
recuperarea pagubelor produse eco
nomiei naționale. (Nicolae Mocanu).

Constructorii de utilaj petrolier din 
Tirgoviște, indeplinindu-și sarcinile 
de export pe întregul cincinal la 
1 mai a.c., au livrat pină în prezent 
clienților externi, peste plan, mașini, 
utilaje, instalații de foraj și exploa
tat sonde în valoare de circa 29 mi
lioane lei. Cu promptitudine și con
știinciozitate, un alt colectiv frun
taș, cel de la întreprinderea „Steaua 
electrică" din Fieni a răspuns favo
rabil, în aceste zile, cererilor mai 
multor parteneri de peste hotare de 
a livra cantități suplimentare de 
lămpi electrice. La cererea clienților 
externi, „Steaua electrică" a introdus 
în fabricație două noi produse : 
lămpile electrice infraroșii și lămpile 
oglindate. Deși o mare parte din 
carierele Combinatului de lianți si 
azbociment din Fieni au fost afec
tate de inundații, cimenti.știi au reu- 
S’t să redreseze operativ producția și 
să-și onoreze integral obligațiile con
tractuale. livrînd suplimentar peste 
planul „la zi" ciment de diferite 
mărci, plăci și tuburi din azboci
ment în valoare de 2 199 000 lei va
lută. De la întreprinderea de strun
guri automate Tirgoviște a fost li
vrat la export cel mai mare lot din 
scurta „istorie" a unității : 24 strun
guri SNA-710 ; uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești a ex
pediat. de asemenea, la export con
fecții și tricotaje produse d» „Arta 
populară", ce reprezintă 18 la sută 
peste planul primului semestru și 
31 la sută peste planul lunii iunie. 
(Constantin Soci).

.
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Dejun oferit de președintele Nieolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea 

cancelarului federal al Republicii Austria, 
dr. Bruno Kreisky, și a doamnei Vera Kreisky

Dineu oferit de președintele Nieolae Ceaușescu 
în onoarea primului ministru 
al statului Trinidad-Tobago,

Eric Eustace Williams

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit vineri un 
dejun în onoarea cancelarului 
federal al Republicii Austria, 
dr. Bruno Kreisky, și a doamnei 
Vera Kreisky.

La dejun au luat parte tova
rășii Manea Mânescu, ' Ștefan 
Voitec, Gheorghe Cioară, Janos

Toastul președintelui
Nieolae Ceaușescu

Toastul cancelarului
Bruno Kreisky

Domnule cancelar federal, 
Doamnă Kreisky,
Doamnelor și domnilor,
îmi face o deosebită plăcere 

să vă salutăm ca oaspeți ai 
României socialiste și să vâ 
dorim să vă simțiți cit mai bine 
in țara noastră.

Vizita dumneavoastră, dom
nule cancelar, in România are 
loc in condiții cînd schimburile 
economice și colaborarea dintre 
popoarele noastre se dezvoltă 
continuu. îmi amintesc Întot
deauna cu multă plăcere de vi
zita făcută cu aproape cinci ani 
in urmă in Austria și păstrez 
bogate impresii despre ospitali
tatea cu care am fost întimpi- 
nați in frumoasa dumneavoastră 
tară. Doresc să menționez că 
in anii care au trecut de a- 
tunci relațiile economice și teh- 
nico-științifice dintre România 
și Austria au cunoscut o dez
voltare puternică. Constituie o 
realitate faptul că schimburile 
economice dintre țările noastre 
s-au dublat în ultimii patru 
ani. Consider Insă că există încă 
largi posibilități de a extinde și 
mai mult relațiile noastre eco
nomice. Sper că vizita dumnea
voastră, domnule cancelar, va 
ajuta la identificarea de noi 
posibilități în vederea extinde
rii cooperării multilaterale — 
economice, tehnico-științifice și 
culturale — între țările noastre.

Ați vizitat cu multi ani in 
urmă România. Veți avea posi
bilitatea să faceți acum o com
parație cu situația de atunci, să 
cunoașteți schimbările care s-au 
produs, progresele dobîndite in 
dezvoltarea României pe calea 
construcției socialiste. Sper că 
veți putea constata că schimbă
rile petrecute în România 
creează condiții favorabile ex
tinderii colaborării intre popoa
rele noastre ; cu atit mai mult 
cu cit avem in vedere ca Și în 
următorii ani să depunem efor
turi susținute pentru dezvol
tarea economico-socială a Româ
niei. pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te. Știu că și tara dumneavoas
tră este preocupată de a-și a- 
sigura o dezvoltare continuă și, 
de aceea, am convingerea că
vom putea realiza 
tot mai activă.

în ce privește 
internaționale în 
România, noi le

o colaborare 

împrejurările 
care vizitați 
apreciem ca

fiind deosebit de complexe. 
S-au schimbat multe in viața 
internațională de la vizita pe 
care am făcut-o cu cinci ani în 
urmă în Austria. în același 
timp, alte schimbări sînt in 
curs — și ele vor produce încă 
serioase mutații pe plan interna
țional. După părerea noastră, ca
racteristica principală a acestor 
schimbări o constituie afirmarea 
voinței popoarelor de a pune 
capăt vechii politici imperialis
te de forță și dictat, de a rea
liza o politică nouă, bazată pe 
egalitate, respect al indepen
denței și suveranității tuturor
statelor.

Trăind in Europa, sîntem de
opotrivă preocupați de a instau
ra pe acest continent o pace 
trainică, care să asigure fiecă
rei națiuni posibilitatea de a se 
dezvolta liber pe calea pro
gresului economic și social, la 
adăpost de orice agresiune și 
imixtiune din afară. Am conlu
crat strîns pentru desfășurarea 
cu succes a lucrărilor Confe
rinței europene și sper să ne 
reintîlnim in curind la Helsin

Fazekas, Ion Pățan. George Ma- 
covescu. ministrul afacerilor ex
terne, Teodor Coman. ministrul 
de interne, loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini grele, Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale. Constantin Stă- 
tescu, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat. împreună 
cu soțiile, alte persoane oficiale.

ki pentru semnarea documen
telor care au fost elaborate 
pină acum. Apreciem că reu
niunea la nivel inalt a Confe
rinței general-europene va re
prezenta un moment de impor
tanță istorică pentru continen
tul european. Desigur, nu ne 
facem iluzii că prin aceasta 
s-au soluționat problemele com
plexe de pe continentul nostru, 
dar nu putem să nu apreciem 
perspectiva pe care o va des
chide Conferința general-euro- 
peană pentru înfăptuirea unei 
securități și păci trainice pe. 
continent. Pentru aceasta vor 
trebui, fără indoială. depuse in 
continuare eforturi susținute 
din partea tuturor statelor.

Noi, cei din Europa, nu putem 
uita că de pe acest continent 
au pornit cele două războaie 
mondiale distrugătoare ; de a- 
semenea, nu putem trece cu ve
derea faptul că. in momentul 
de față, pe acest continent se 
găsesc concentrate cele mai pu
ternice forțe militare, arma
mente din cele mai moderne, 
inclusiv armament nuclear. Tot 
in Europa, din păcate, se con
fruntă cele două blocuri milita
re. De aceea avem răspunderea 
față de națiunile noastre, față 
de cauza tuturor popoarelor, a 
păcii internaționale, să facem 
totul pentru a lichida aceste 
stări de lucruri anacronice și 
periculoase din Europa, pentru 
a transforma continentul euro
pean intr-un continent al co
laborării pașnice, care să conti
nue să joace un rol important 
in progresul economic și social 
al umanității, pentru a pune in 
serviciul omului și al națiunilor 
cuceririle științei in toate do
meniile. pentru a face să înce
teze cursa înarmărilor. Iată de 
ce România se pronunță cu toa
tă fermitatea pentru o politică 
nouă in Europa și in intreaga 
lume.

Sint multe probleme economi
ce de soluționat. Noi conside
răm că ele trebuie să fie rezol
vate pe o cale nouă. lichi- 
dindu-se inegalitățile care au 
geperat menținerea unei părți 
însemnate a omenirii in
tr-o stare de subdezvoltare. 
Să punem bazele unei ordini e- 
conomice noi. care să asigure 
o colaborare egală. stabilitate 
economică. progresul fiecărei 
națiuni, bunăstarea Și fericirea 
fiecărui popor.

Există încă în lume proble
me care se cer soluționate, cum 
este cea din Orientul Mijlociu. 
Sperăm că se va ajunge la o 
pace trainică și justă, la solu
ționarea problemelor din aceas
tă zonă intr-un spirit de drep
tate, pornindu-se atit de la fap
tul că cuceririle teritoriale nu 
asigură nimănui securitate — și. 
deci, nu pot asigura pacea — 
cit și de la faptul că atunci 
cînd nu se recunoaște dreptul 
Ia libertate și dezvoltare inde
pendenta al unui popor, nici ce
lălalt popor nu se poate bucu
ra de libertate și bunăstare.

România consideră că se im
pun întărirea rolului Organi
zației Națiunilor Unite, o de
mocratizare a organismelor in
ternaționale și a însăși vieții in
ternaționale. o participare activă 
a tuturor statelor — și înde
osebi a țărilor mici și mijlocii, 
a țărilor nealiniate, a țărilor in 
curs de dezvoltare — la solu
ționarea problemelor contempo
rane.

(Continuare în pag. a IV-a)

Au participat dr. Josef Stari- 
bacher, Wilhelm Hrdlitschka, 
Gustav Zeillinger, Arthur Mus- 
sil. împreună cu soțiile, și ce
lelalte persoane oficiale austrie
ce care îl însoțesc pe cancelarul 
federal in vizita in țara noastră.

Erau prezenți Dumitru Ani- 
noiu, ambasadorul României la 
Viena. și Werner Sautter, am
basadorul Austriei la București.

Domnule președinte,
Stimată doamnă.
Doamnelor și domnilor,
Permiteți-mi ca, in primul 

rind. să exprim bucuria pentru 
faptul că a' fost posibil să fac 
această vizită. Știu că in mo
mentul de față condițiile nu 
sint cituși de puțin ușoare pen
tru țara dumneavoastră, dato
rită inundațiilor catastrofale.

Multe dintre problemele cu 
care sinteți confruntați ne sint 
cunoscute, datorită faptului că 
ambele noastre țări sint țări du
nărene. Și noi trebuie să ținem 
cont că vom avea pagube foarte 
mari, care astăzi nici nu pot fi 
calculate cu exactitate. In aceste 
zile se vădește din nou cit de 
mult sint legate statele dunăre
ne. atit din punct de vedere 
meteorologic, cit și geografic, 
economic, istoric, al circulației, 
precum și politic. Noi am ținut 
de mult timp seama de toate 
acestea. în sensul că relațiile 
noastre s-au dezvoltat și se dez
voltă armonios.

De aceea, vă rog să-mi per
miteți să folosesc acest prilej 
pentru a vâ spune, domnule 

'președinte, cit de mult noi știm 
să apreciem politica dum
neavoastră originală, politică 
pusă in mod esențial in slujba 
intereselor poporului român ; in 
același timp vă declarați întot
deauna gata de a pune. aceste 
interese naționale intr-o strin- 
să unitate cu sarcinile interna
ționale. România ocupă astăzi 
un loc aparte in lume. Noi 
știm cit de mult este legată 
această politică de numele dum
neavoastră, domnule președinte. 
Cunoaștem și apreciem, de ase
menea, felul in care România 
tine cont de obligațiile pe care 
le are in cadrul alianțelor 
sale. Dar, în același timp, știm 
cit de mult ține la independen
ță, independență indispensabilă 
unui popor pentru a-și putea 
consacra forțele dezvoltării. In 
multe probleme ale politicii in
ternaționale există intre noi pă
reri foarte apropiate, cu toate 
că Austria se declară neabătut 
atașată principiului neutralită
ții permanente. Constatarea pe 
care ați făcut-o, domnule pre
ședinte. cu ocazia vizitei pre
ședintelui federal in, țara dum
neavoastră — pe atunci in ca
litate de ministru de externe — 
și anume că lumea s-a schim
bat, că problemele internaționale 
nu mai pot fi rezolvate numai 
de marile puteri și că toate po
poarele iși manifestă tot mai 
mult dorința de a fi stăpîne in 
propria lor casă, a exprimat în 
mod cit se poate de pregnant 
ideea la care m-am referit mai 
înainte.

De aceea aș dori să fac unele 
remarci legate de dezvoltarea 
relațiilor economice dintre țări
le noastre, să arăt ca sint pre
mise foarte bune pentru dezvol
tarea lor reciproc avantajoasă 
pe mai departe. Cei scare au a- 
vut posibilitatea să vadă unul 
din marile noastre obiective de 
investiții în. cel mai mare con
cern austriac au putut să con
state cit de importantă a fost 
participarea industriei româ
nești la realizarea acestui obiec
tiv. Industria românească, cu
noscută astăzi in multe țări ale 
lumii, realizează performanțe 
demne de remarcat. De lucrul 
acesta m-am putut convinge 
personal cînd am vizitat unele 
din aceste țări și m-am con
vins o dată in plus cit de utilă

In timpul dejunului, președin
tele Nieolae Ceaușescu și cance
larul federal Bruno Kreisky au 
rostit toasturi.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Austria și 
Republicii Socialiste România.

Dejunul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

ar fi o colaborare intre țările 
noastre pe terțe piețe. Mă gin- 
desc. bunăoară, la posibilitățile 
suplimentare ale acestei cola
borări care să fie luate in aten
ție,, mai cu seamă în țările pro
ducătoare de petrol. Este foarte 
important să reiasă; in mod 
foarte clar că această colabora
re a noastră nu urmărește alte 
scopuri decit cele pe care le-am 
declarat.

Dumneavoastră, domnule pre
ședinte, v-ați referit la faptul 
că de la ultima dumneavoastră 
vizită . în Austria multe lucruri 
s-au schimbat. Aceste schimbări 
au căpătat și un alt aspect, in- 
trucit statele industriale ale lu
mii occidentale sint confruntate 
astăzi cu o recesiune foarte 
profundă și de mari proporții, 
care, cu toate că este provocată 
de cauze multiple, este un feno
men conjunctura!. Firește, a- 
ceastă evoluție conjuncturală ar 
trebui, in virtutea puternicei in
terdependențe economice care 
există astăzi in lume, să afecte
ze in vreun fel. și statele care 
au un alt sistem economic. 
Astăzi este important și in inte
resul fiecărei țări, îmi închipui, 
să contribuie la depășirea aces
tei situații economice. în ce o 
privește, Austria a încercat să-și 
aducă contribuția, însă posibili
tățile noastre sînt limitate, e- 
forturile noastre vor avea un 
succes limitat, intrucit și econo
mia austriacă este integrată pu
ternic, într-o măsură mare, în 
economia mondială. Fie și din 
acest motiv, cred că ar fi opor
tun ca. pe măsură ce ne apro
piem de conferința care se pre
gătește pentru securitate și co
laborare în Europa, ca și după 
această conferință, să ținem mai 
mult cont de soluționarea pro
blemelor economice. în această 
privință se pune in primul rind 
problema unei colaborări mai 
apropiate intre marile organisme 
economice din Europa, cum ar 
fi. de exemplu. între Comuni
tatea Economică Europeană și 
C.A.E.R.

La 3 iulie 1963. deci acum 12 
ani. mi-am încheiat prelegerea 
pe care am ținut-o la Faculta
tea de drept a Universității din 
București cu următoarele : 
..Ideea integrării europene este 
o idee a colaborării internațio- 
naleri Cu cit mai repede vom 
recunoaște în Europa acest lu
cru. cu atit mai repede vom 
putea să ne unim eforturile 
noastre in interesul păcii.

O a doua problemă căreia 
merită în mod special să-i acor
dăm întreaga noastră atenție 
este aceea a unei politici ener
getice europene. Unele țări din 
Europa sint importanți furnizori 
de energie și de materii prime. 
Și in acest domeniu ar exista 
posibilități pentru realizarea 
unei colaborări pe termen lung 
intre țările noastre.

în ceea ce privește problema 
colaborării între Europa și țările 
din Orientul Mijlociu, ea ar pu
tea fi multilaterală. Cu o con
diție însă : pacea in această re
giune a lumii.

Referindu-mă din nou la vii
toarea Conferință de securitate, 
cred că ea ar putea să fie mai 
mult decit o mare întilnire la 
care statele participante să-și 
prezinte pur și simplu intenții
le. Ea ar putea reprezenta de 
(Continuare in pag. a IV-a)

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, a oferit vineri un 
dineu în onoarea primului mi
nistru al statului Trinidad-To- 
bago, Eric Eustace Williams, 
care face o vizită oficială în 
Republica Socialistă România.

La dineu au luat parte tova

Toastul președintelui

Nieolae Ceaușescu

Toastul primului ministru

Eric Eustace Williams
Domnule prim-ministru,
Domnilor,
Tovarăși,

Aș dori să exprim satisfacția 
mea pentru rezultatele care s-au 
obținut in realizarea unei co
laborări avantajoase intre țările 
noastre.

în puținele zile care le-ați pe
trecut în România ați purtat 
discuții asupra multor probleme, 
s-a putut ajunge la o serie de 
înțelegeri cu privire la colabo
rarea în diferite domenii de ac
tivitate și, totodată, ați avut pri
lejul să cunoașteți unele din 
preocupările și realizările po
porului român pe calea făuririi 
noii orînduiri sociale. Sper că 
documentele care vor fi semnate 
vor deschide calea unei colabo
rări cu bune rezultate. De ase
menea, îmi exprim dorința ca și 
pe plan internațional popoarele 
noastre să conlucreze tot mai 
string pentru realizarea noii or
dini economice și politice inter
naționale, a unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Nu mi-ați comunicat incă ho- 
tărirea dumneavoastră dacă veți 
mai rămîne incă în România. 
De aceea am impresia că șede
rea dumneavoastră va fi scurtă.

Sper să plecați cu o impresie 
plăcută despre munca și preo
cupările poporului nostru, des
pre dorința sa de colaborare cu 
țara dumneavoastră, cu toate 
popoarele in realizarea unei 
lumi in care fiecare națiune să 
se poată dezvolta liber, cores
punzător voinței și aspirațiilor 
sale.

V-aș ruga să transmiteți po
porului din Trinidad-Tobago u- 
rările noastre de bunăstare, fe
ricire, de prosperitate și pace.

Doresc să ridic acest toast în 
sănătatea dumneavoastră, dom
nule prim-ministru, a celorlalți 
colaboratori ai dumneavoastră 
care vă însoțesc ;

Pentru o bună colaborare in
tre popoarele noastre ;

Pentru pace 1 (Aplauze).

★

Luind din nou cuvintul, 
după toastul oaspetelui, 
președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus:

România a cunoscut ea însăși 
mult timp dominația străină, a 
dus lupte grele pentru a-și cîș- 
tiga independenta națională. De 
aceea, întotdeauna ea a spriji
nit și sprijină lupta de elibera
re națională, lupta fiecărui po

Primul ministru al statului Trinidad-Tobago
a făcut o vizită in întreprinderi din Capitală și la Academia

Republicii Socialiste România
în cursul dimineții de vineri, 

primul ministru al statului Tri
nidad-Tobago, Eric Eustace 
Williams, împreună cu persoa
nele oficiale care-1 însoțesc, a 
făcut o nouă vizită în Capitală.

Oaspetele a fost însoțit de 
Ion St. Ion, secretar general al 
guvernului, și Dănilă Petrache, 
ambasadorul României in Tri
nidad-Tobago.

Primul obiectiv al vizitei a fost 
întreprinderea de mașini-unelte 
și agregate ; gazdele Înfățișează

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. a transmit o 
telegramă de felicitare ministru
lui afacerilor externe al Repu
blicii Sao Tome și Principe. Mi
guel Trovoada. cu ocazia pro
clamării independentei noului 
stat și a numirii sale în această 
funcție.

★

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. a primit o 
telegramă de mulțumire din par
tea ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Centrafricane, 
Antonio Franck, pentru felicită

rășii Manea Mănescu. Ștefan 
Voitec. Janos Fazekas. Ion Pă- 
tan, George Macovescu. minis
trul afacerilor externe, Teodor 
Coman. ministrul de interne, 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini 
grele. Emil Nicolcioiu. ministrul 
justiției. Constantin Stâtescu, 

por de a fi stăpin pe destinele 
sale.

Știm că pentru ca popoarele 
să fie cu adevărat libere tre
buie lichidată cu desăvirșire po
litica imperialistă, colonialistă 
și neocolonialistă. Dar avem de
plina convingere că stă in pu
terea popoarelor să realizeze — 
și vor realiza — lichidarea cu 
desăvirșire a acestui vestigiu 
rușinos pentru omenire.

Noi avem convingerea că po
poarele sint in stare să reali
zeze intre ele relații noi. de 
colaborare, de prietenie, care să 
asigure folosirea cuceririlor 
științei și civilizației in folosul 
fiecărei națiuni, al întregii 
omeniri.

în ceea ce privește secu
ritatea europeană, ea poate 
juca un rol important pentru 
Europa, dar și pentru întreaga 
lume. Din Europa au pornit 
două războaie mondiale. Euro
pa a dat mult, in ultimele seco
le, pentru civilizația universa
lă. Noi vrem ca securitatea eu
ropeană să ducă la instaurarea 
unei politici noi. de egalitate, 
nu numai in Europa, dar să 
contribuie la securitatea și pa
cea in lumea întreagă. Sintem 
conștienți că nici un popor din 
Europa nu va putea să se 
bucure într-adevăr de pace și 
prosperitate dacă nu va face 
ca pe intreaga planetă să dom
nească egalitatea, pacea și 
securitatea tuturor națiunilor.

Schimbările care s-au produs 
în lume deschid pentru prima 
dată perspectiva ca popoarele 
să-și făurească viața așa cum 
o doresc. Și țările mici și mijlo
cii. țările in curs de dezvoltare, 
țările nealiniate pot și trebuie să 
acționeze intr-o deplină solida
ritate pentru a asigura această 
dezvoltare nouă.

în acest spirit dorim ca 
dezvoltarea colaborării dintre 
România și Trinidad-Tobago . să 
se înscrie in lupta generală pen
tru o lume mai dreaptă și mai 
bună.

Desigur, oricind sinteți bine
venit în România. Veți putea să 
scrieți, dar omenirea trăiește 
acum o asemenea epocă in care 
se făurește istoria ce va fi scrisă 
mai tirziu. De aceea consider că 
trebuie să întărim solidaritatea 
și să facem totul pentru ca po
poarele noastre să contribuie la 
realizarea unei lumi mai drepte 
și mai bune.

Ridic din nou acest pahar pen
tru solidaritatea de luptă a po
poarelor noastre, a tuturor po
poarelor câre doresc să fie li
bere și stăpine pe destinele lor. 
(Aplauze).

înaltului oaspete profilul unită
ții, dezvoltarea și perspectivele 
de viitor ale întreprinderii, pre
ocuparea pentru modernizarea 
producției, pentru sporirea efi
cienței ei. A fost vizitată apoi 
fabrica de mașini-unelte grele, 
unde primul ministru al statului 
Trinidad-Tobago a apreciat rea
lizările obținute. performan
țele tehnice ale mașinilor fabri
cate aici.

în continuare, primul minis
tru Eric Eustace Williams a fost 
oaspetele Academiei Republicii 

Cronica zilei
rile adresate cu ocazia desem
nării sale in această funcție.

★

Cu prilejul celei de-a 54-a a- 
niversări a victoriei Revoluției 
populare mongole, ambasadorul 
acestei țări la București. Giam- 
b.Vn Niamaa. a vorbit, vineri 
seara, la posturile noastre de 
Radioteleviziune.

•fc

Ambasadorul Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia la 
București, Petar Dodik, a orga
nizat. vineri la amiază, o confe
rință de presă cu prilejul îm
plinirii a 25 de ani de la orga
nizarea vieții economice și so

secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat, membri ai con
ducerilor unor ministere, amba
sadorul României în Trinidad- 
Tobago.

Au participat : Victor Lionel 
Campbell. Eustace Seignoret. 
James O'Neil Lewis, Kenneth 
Julien. Isidore Rampersad. și

Domnule președinte,
Domnule prim-ministru,
Domnilor miniștri ai guver

nului român,

Doresc să mulțumesc Excelen
tei Sale, distinsul președinte al 
Republicii Socialiste România, 
pentru salutul său călduros, 
pentru cuvintele sale amabile 
adresate nouă, celor din Trini
dad-Tobago. Prin dumneavoas
tră, domnule președinte, doresc 
să mulțumesc domnului prim- 
ministru și membrilor guvernu
lui dumneavoastră, care ne-au 
dat posibilitatea ca. in aceste 
zile, să purtăm discuții ca între 
prieteni asupra unor probleme 
vitale și să aflăm că este posi
bil ca două țări — dintre care 
una de cîteva ori mai mare de
cit cealaltă — să trateze împreună 
pe bază de respect și înțelegere, 
de egalitate. Și. dacă este cazul, 
domnule președinte, să introduc 
o notă mai amară în cuvintul 
meu, aceasta se referă la faptul 
că este o experiență care nu s-a 
întimplat întotdeauna sau prea 
des. în istoria Trinidadului. De 
aceea, sînt sută la sută de acord 
cu cuvintele dumneavoastră, 
domnule președinte, iar poporul 
din Trinidad-Tobago vă va spri
jini în tot ceea ce ați spus pe 
scurt aici. în această seară, din- 
du-vă girul pentru rezultatele 
negocierilor și acordurilor pe 
care domnul prim-ministru și cu 
mine le-am realizat în aceste 
zile. împreună cu consilierii 
noștri, cu tehnicienii. j

Colaborarea prezentă si vii
toare. atît în domeniul bilateral, 
cit și pe olan internațional In
tre Republica Socialistă Româ
nia și statul independent Trini
dad-Tobago. care va deveni in 
curind republică, se va lărgi în 
toate domeniile. Desigur, fată 
de specificul si de tradițiile re
publicane ale României, la noi 
în Trinidad-Tobago va exista o 
formă republicană oarecum di
ferită.

Vă mulțumim, domnule pre
ședinte. pentru prilejul oferit de 
a vedea dezvoltarea României, 
de a purta discuții libere, ca in
tre prieteni, privind posibilită
țile de colaborare în domenii 
ca explorări și foraje petrolie
re. industria petrochimică, in
dustria constructoare de mașini, 
pe baza folosirii tehnologiei 
proprii românești.

Am avut posibilitatea să ne ■ 
inspirăm din dezvoltarea impre
sionantă. impetuoasă a Româ
niei în producția de mașini-u- 
nelte ; mai ales am fost im
presionați de uzina pe care am 
vizitat-o astăzi la București.

în trecut, domnule președinte, 
acel sistem împotriva căruia

Socialiste România, unde s-a 
întreținut cordial cu vicepreșe
dintele academiei, Cristofor Si- 
mionescu, și alți membri ai aca
demiei.

Academician Cristofor Simio- 
nescu a înmînat primului minis
tru al statului Trinidad-Tobago 
medalia jubiliară a centenarului 
academiei. înainte de a-și lua 
rămas bun de la gazde, primul 
ministru Eric Eustace Williams 
a semnat in cartea de onoare.

(Agerpres)

ciale în această tară pe princi
piul autoconducerii. în cadrul 
conferinței. ambasadorul iu
goslav a înfățișat realizările ob
ținute? de popoarele Iugoslaviei 
in dezvoltarea economică și so
cială a țârii.

Au participat reprezentanți ai 
presei centrale. Agerpres, Ra- 
dioteleviziunii și altor publicații 
din Capitală Erau prezenți 
atașați și corespondenți de 
presă acreditați la București.

★

Cu prilejul apropiatei sărbă
tori naționale a Republicii 
Franceze, Asociația de priete
nie româno-franceză și Institu
tul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea au orga
nizat, vineri, in Capitală, o seară 
culturală. 

alte persoane oficiale care-1 tn* 
soțesc pe primul ministru al 
statului Trinidad-Tobago.

în timpul dineului, președin
tele Nieolae Ceaușescu si pri
mul ministru Eric Eustace Wil
liams au rostit toasturi.

Dineul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

dumneavoastră și cu mine am 
luptat, un sistem al dominației 
celor mai mari și mai puternici 
asupra celor mai mici și mal 
slabi, care a reprezentat esența 
sistemului colonial, avea drept 
regulă de aur acea lege a colo
nialismului britanic in sensul că 
in colonii nu se poate produce 
nici un cui. nici o potcoavă. 
Orice dezvoltare ca aceea pe 
care am văzut-o in România, 
unde am constatat că produceți 
utilaje de foraj care merg la o 
adincime de peste două ori mat 
mare decît orice asemenea utilaj 
pe care-1 avem noi in Trinidad- 
Tobago și chiar mai mult, ca și 
în domeniul mașinilor-unelte. al 
tractoarelor de peste 300 CP, 
orice realizare pe care o obține 
astăzi România este un nou cui 
in sicriul colonialismului, o ga
ranție că colonialismul nu va 
reinvia niciodată, așa cum se în
cearcă acum să fie reintrodus 
in regiunea Caraibilor. De a- 
ceea. domnule președinte, icînd 
vorbiți despre securitatea euro
peană și luptați pentru ea. desi
gur că România știe mai bine ce 
înseamnă și cit de importantă 
este. Dar să nu credeți că reali- 
zind securitatea europeană j a- 
ceasta ar reprezenta implicit 
o garanție a securității pen
tru alte zone și țări ' ale 
lumii, inclusiv regiunea \ Ca
raibilor. Nu este și nu poate fi 
astfel decit dacă țări ca Româ
nia vor enunța și stabili ade
văratele limite ale propriei 
securități. Vă sprijinim cuvint 
cu cuvint In ceea ce ați spus 
în legătură cu armele nucleare. 
Singura modalitate de a rezolva 
o dată pentru totdeauna această 
problemă este distrugerea tota
lă a acestor arme. întotdeauna 
cînd România se va ridica! In 
fața marilor foruri mondiale cu 
propunerea de lichidare a ar
melor nucleare noi vom fi! pri
mii care să vă sprijinim, pri
mii care să ne înscriem drept 
coautori. Trebuie să spunem 
clar, răspicat că trebuie distru
se total toate armele nucleare 
și toate celelalte arme de acest 
fel de distrugere in masă.

Sîntem, într-adevăr. bucu
roși să ne aflăm alături de 
dumneavoastră. Am spus că aș 
dori să stau nu o zi și nici două 
in plus. Aș spune că am o 
foarte serioasă problemă per
sonală : aceea de a încerca să 
găsesc timpul necesar pentru 
a termina o carte importantă pe 
care am inceput-o, precum și 
locul potrivit, liniștit, cu tra
diție și atmosferă culturală, In 
care să pot lucra la finalizarea 
acestei cărți. Vă spun că am 
găsit acest loc — la Brașov. 
Acum îmi rămine doar să mai 
găsesc și timp. Vă voi cere însă 
o favoare, domnule președinte 
și domnule prim-ministru : *- 
ceea de a veni ca cetățean 
particular, fără atenție deosebi
tă. să am un loc liniștit în car» 
să scriu, să lucrez.

Aveți o țară frumoasă și 
ne-ați tratat foarte bine. Baza 
asupra căreia am lucrat împreu
nă. domnul prim-ministru și cu 
mine, și la care, in discuțiile de 
astăzi după-amiază și de acum, 
din această seară, ați adăugat 
girul dumneavoastră, domnule 
președinte, o reprezintă dorința 
noastră de colaborare mai largă 
între România și Trinidad-Toba
go în toate domeniile, inclusiv 
la O.N.U., de a ne acorda spri
jin prin cooperare cit mal 
strinsă.

Rog pe toți colegii mei să mi 
se alăture in toastul pe care îl 
ridic pentru viitorul relațiilor 
mai apropiate dintre Republica 
Socialistă România și statul 
nealiniat Trinidad-Tobago I

în onoarea distinsului pre
ședinte al României, cu speranța 
de a-1 saluta în Trinidad-Toba
go intr-un viitor pe care îl do
rim cit mai apropiat I (Aplauze).

Au participat loan Botar, se
cretar general al I.R.R.C.S., re
prezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
oameni de cultură și artă, un 
numeros public.

Au fost prezenți Raoul De
lays. ambasadorul Franței la 
București, alți membri ai am
basadei.

După cuvintul de deschidere 
rostit de acad. Șerba.n Ciocules- 
cu, vicepreședinte al Asociației 
de prietenie româno-franceză. 
Dan Berindei. secretar al Comi
tetului^ național al istoricilor, a 
împărtășit asistenței impresiile 
de călătorie din Franța. Mani
festarea s-a încheiat cu un 
program de filme documentare 
franceze.

(Agerpres)
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LA DEJUNUL OFICIAL

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. a III-a)

Cu toată complexitatea probleme
lor actuale, România privește-cu op
timism si încredere desfășurarea vii
toare a vieții internaționale. Avem 
deplina încredere în voința si pu
terea popoarelor de a face ca ne pă- 
mînt să fie jnStaurată o lume mai 
dreaptă si mai bună ! în ce ne pri
vește sînterri "hotăriti să participăm 
activ la realizarea acestei lumi. în 
care fiecare popor și fiecare națiu
ne să se poată dezvolta corespunză
tor voinței sale si. .totodată, să. con
lucreze strîns cu toate celelalte po
poare pentru a face ca pe planeta 
noastră cuceririle științei și civiliza
ției să servească deopotrivă fiecărei 
națiuni, fiecărui om 1

Doresc, in încheiere, să menționez 
cu multă satisfacție faptul că repre

zentanții tarilor noastre au conlucrat 
și conlucrează strîns în diferite or
ganisme internaționale, și,să. expțim 
dorința ca și în viitor această conlu
crare să fie tot mai bună si tot mai 
activă.

Cu speranța și cu dorința ca vizita 
dumneavoastră să marcheze un mo
ment nou în dezvoltarea colaborării 
dintre țările noastre. în toate dome
niile. .ridic un toast pentru fericirea 
si bunăstarea poporului prieten aus
triac !

în sănătatea dumneavoastră, dom
nule cancelar, și a doamnei Kreisky !

Pentru o bună colaborare între 
România si Austria ! ■

în sănătatea, tuturor oaspeților 
noștri din Austria 1

Pentru pace si colaborare 1 (A- 
plauze).

CONVORBIRI OFICIALE
(Urmare din pag. I)

Convorbirile au abordat, de aseme
nea. probleme principale ale vieții 
politice internaționale actuale.

S-a evidențiat, cu acest prilej, că 
și pe planul politicii externe colabo
rarea dintre cele două state este 
bună, că in cadrul O.N.U., al altor 
organisme internaționale, inclusiv 
Conferința general-europeană. Româ
nia și Austria Sînt animate de a- 
ceeași dorință de a contribui la des
tindere, la întărirea păcii și secu
rității pe continentul nostru și în în
treaga lume.

în timpul convorbirilor a fost subli
niată necesitatea ca la prima reu
niune europeană ,1a înalt nivel să se 
ajungă la soluții unanim acceptabile, 
care să ducă la întărirea încrederii, 
să asigure o .colaborare multilaterală 
între toate statele; fără deosebire de 
orînduire socială, să dea garanția

independentei și suveranității na
ționale, unei dezvoltări libere, la 
adăpost de orice agresiune din 
afară.

S-a relevat, totodată, că documen
tele ce vor fi adoptate constituie nu
mai un început, iar in continuare 
trebuie făcute eforturi serioase pen
tru traducerea lor in viață.

în acest cadru a fost evidențiat că 
marile probleme ale vieții interna
ționale nu mai pot fi soluționate doar 
de cîteva state sau grupuri de state, 
că toate țările — indiferent de .mă
rime, de forța lor economică sau mi
litară — trebuie să participe nemij
locit la găsirea căilor de rezolvare a 
acestor probleme, la făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de încredere și cordialitate 
reciprocă, ce caracterizează relațiile 
dintre România și Austria.

Toastul cancelarului
Bruno Kreisky

(Urmare din pag. a III-a)

la bun început realizarea unei co
laborări continentale la nivel înalt. 
Trebuie însă recunoscut faptul că po
litica de destindere este indivizibilă. 
De aceea nu. poate exista stare . de 
război în Orientul Mijlociu fără ca 
influența sa .să nu se răsfrîngă ne
gativ asupra ’ politicii de destindere 
în Europa. Iar dacă în Europa există 
evoluții politice care nu țin sea
ma de drepturile marii majorități 
incontestabile a unui popor, acestea 
împovărează politica de _ destindere, 
întrucît tocmai o asemenea desconsi
derare pogte deveni precumpănitoare 
atunci cjnd găsește sprijin și încuraja
re din afară. De aceea aș dori să 
subliniez că este necesar, ținînd sea
ma de greutățile existente, să depu
nem în continuare eforturile necesare 
pentru a ne aduce întreaga noastră 
•contribuție pentru a nu se strica ceea 
ce s-a realizat pe parcursul unor ani 
de muncă plină de răbdare.

Dacă în asemenea ocazii, ca cea 
de astăzi, discursurile trebuie să aibă 
un sens, socot că ele ne obligă să 
ținem seama de amploarea relațiilor 
noastre, pentru a spune deschis ceea 
ce trebuie spus.

De aceea, domnule președinte, vă 
sînt recunoscător pentru remarcile 
pe care le-ați făcut astăzi, aici, și 
mi-am luat permisiunea de a le a- 
dăuga și pe ale mele. între statele 
noastre există relații de bună prie
tenie. chiar dacă avem concepții fi
lozofice și sisteme social-economice 
deosebite. însă relațiile noastre au 
fost întotdeauna caracterizate de 
modul deschis, sincer. în care s-au 
purtat discuțiile. Noi știm că numai 
procedînd astfel, intr-un spirit prie
tenesc. putem să fim de folos sta
telor și popoarelor noastre. Cu aceste 
ginduri. ridic paharul pentru sănă
tatea dumneavoastră, domnule pre
ședinte. în sănătatea stimatei dum
neavoastră doamne, a tuturor celor 
prezenți. (Aplauze).

Recepție oferită de cancelarul federal 
dr. Bruno Kreisky și Vera Kreisky

Seara, cancelarul federal al Repu
blicii Austria, dr. Bruno Kreisky, 
și doamna Vera Kreisky au oferit 
o recepție.

Au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec, Janos Fa- 
zekas, Ion Pățan, George Macoves- 
cu. ministrul afacerilor externe, 
Teodor Coman, ministrul de interne, 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele. Flo- 
rea Dumitrescu, ministrul finanțe
lor. Radu Păun, ministrul sănătății. 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al

Marii Adunări Naționale, Dumitru 
Aninoiu, ambasadorul României la 
Viena, împreună cu soțiile, alte 
persoane oficiale.

Au participat dr. Josef Stari- 
bacher, Wilhelm Hrdlitschka, Gustav 
Zeillinger, Arthur Mussil, împreună 
cu soțiile, celelalte persoane oficiale 
austriece care-1 însoțesc pe cance
larul federal, Werner Sautter, amba
sadorul Austriei la București.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați Ia București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

MUNCA ȘI VEGHE DE-A LUNGUL DUNĂRII

Zeci de mii de oameni, constituit! in detașamente7 5 5
speciale, dau bătălia cu apele năvalnice

MOLDOVA NOUA — orașul unde 
Dunărea abia a întîlnit țărmul ro
mânesc. La exact 24 de ore după vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ceea ce impresionează mai mult 
aici este mobilizarea totală a forțe
lor — așa cum au fost indicațiile —, 
munca bine organizată, pe detașa
mente și formații cu sarcini precise 
de acțiune. Toate digurile, de la 
Baziaș și pînă in jos, spre noua 
Orșovă, sînt populate de oameni 
care muncesc la consolidare și 
suprainălțare. Din portul de la Dren- 
cova au și fost evacuați — la indi
cația secretarului general al partidu
lui — peste 350 mc de bușteni și 
lemn de foc, cit și celelalte bunuri ; 
la Berzasca au fost inițiate lucrări 
de amploare, care acum au sporit in 
intensitate, pentru realizarea unui 
alt dig — menit să asigure prote
jarea terenurilor agricole ; în apro
piere de Liubcovâ și Cozla s-au exe
cutat lucrări de înălțare a unui dig 
care va reda agriculturii, in afară de 
protejările preconizate, o importan
tă suprafață agricolă ce pină acum 
nu era folosită in acest scop. (Nicolae 
Cătană).

® în preajma stației de cale fera
tă din zona de est a municipiului 
DROBETA TURNU-SEVERIN am 
asistat la următorul episod : la nu
mai cîțiVa pași de traseul căii ferate 
apa amenința să se infiltreze la baza 
terasamentului. Oamenii însă au 
răspuns prezent. Muncii neobosite din 
ultimele 3 zile și celei din timpul 
nopții anterioare i se adăugau acum, 
la începutul upei noi zile de încorda
re, eforturile muncitorilor, militarilor 
și membrilor gărzilor patriotice ve- 
niți în ajutorul ceferiștilor. La ora 
cind citiți aceste rinduri în ziar, aici 
digul de apărare se va fi consolidat 
cu încă 1 000 tone piatră și alte ma
teriale — fără a se întrerupe nici o 
clipă traficul feroviar.

e în zona PORȚILE DE FIER se 
muncește, de asemenea, cu calm, cu 
hotărire. Detașamente speciale veri
fică, supraveghează starea terasa
mentului și instalațiilor, sînt gata 
să intervină in orice moment. Nu 
prea departe, la hidrocentrală, echi
pe speciale, aflate de zile și nopți 
la datorie, urmăresc cu ochii pe ca
drane viitura Dunării. Cuvînt de or
dine : evacuarea debitelor afluente 
și funcționarea la întreaga capacita
te a turbinelor și instalajiilor. (Dinu 
Popescu, Virgil Tătaru).

o Cetățenii dm zona TURNU-MA- 
GURELE abia încheiaseră lupta cu 
Oltul (după o săptămînă indîrjită 
apele au fost în sfirșit învinse, la 
Islaz), că au și început lupta cu 
Dunărea

Pe digul ridicat — de-a lungul 
fluviului — din dreptul comunei Lița 
și pînă în dreptul comunei Seaca 
se lucrează acum intens. în zonele 
considerate mai critice, echipe for

mate din cîte 20—30 de oameni, aju
tate de militari, se ocupă fără înce
tare de consolidarea și supraînălța- 
rea digului. O atenție deosebită se 
acordă punctelor de alimentare cu 
apă industrială a combinatului pen
tru îngrășăminte chimice și puncte
lor de închidere a canalelor de de
versare.

Combinatul de îngrășăminte chi
mice produce cu întreaga capacitate 
și sint luate toate măsurile ca acti
vitatea să nu înceteze aci nici în 
zilele următoare. (Titus Andrei).

® întreaga activitate a locuitorilor 
orașului ZIMNICEA se desfășoară 
sub semnul pregătirilor care se fac 
pentru înfruntarea apelor. Coman
damentul de apărare împotriva inun
dațiilor a stabilit două direcții prin
cipale de acțiune : 1) apărarea digu
lui împotriva eroziunii și infiltrații
lor ; 2) înlăturarea băltirii apelor și 
recoltarea culturilor de vară^ din zo
na amenințată.

în cea mai mare parte, lucrările 
de consolidare și înălțare a digului 
intre localitățile Seaca și Năsturelu 
— pe o lungime de 56 km — au fost 
terminate. O atenție deosebită s-a 
acordat punctelor unde digul este 
traversat de calea ferată, de șosea 
sau de conducte, precum și zonelor 
din apropierea, stăvilarelor și a sta
țiilor de pompare. Astfel, in zona 
Fățana s-au executat garduri din nu
iele, iar digul a fost consolidat pe o 
lungime de 3 km. în zona Zimnicea- 
Năsturelu s-au construit 800 metri 
garduri de apărare.

Pentru o cit mai bună suprave
ghere, digul a fost impărțit in 11 sec
toare pe care patrulează în perma
nență, zi și noapte, echipe complexe 
formate din tehnicieni de la Siste
mul de hidroameliorații Zimnicea, 
membri ai formațiunilor de" gărzi pa
triotice, militari. (Ion Teodor).

• Tot timpul ultimelor două zile, 
aproape 5 000 de oameni, sprijiniți de 
importante mijloace tehnice, au lu
crat neîntrerupt — la GIURGIU — 
pentru lărgirea și suprainălțarea cen
turilor de apărare. Detașamente con
stituite pentru fiecare obiectiv eco
nomic răspund nemijlocit de porțiu
nile corespunzătoare de dig. pe care 
le supraveghează prin schimburi de 
echipe, atit ziua, cit și noaptea. A- 
proape 10 000 de oameni din gărzi 
patriotice sînt pregătiți să indepli- 
nească de urgență obiectivele planului 
general de evacuare elaborat pentru 
cazul inundațiilor masive. La dispo
ziția lor se află un parc de 600 au
tocamioane și 60 autobasculante (a 
căror stare tehnică este continuu ve
rificată). precum și 200 vagoane 
(platforme) ale C.F.R.. pregătite să 
preia întregul material planificat. 
Spre a se evita orice surpriză, au și 
fost evacuate 2 500 tone de grîu din 
magaziile silozului, ca și producția

de mobilă a industriei locale ; 
s-au evacuat, de asemenea, ma
gaziile cu nivelul cel mai de jos de 
la fabrica de conserve. Șalupe ale 
marinei fluviale patrulează pe Du
năre, ținînd apele sub observație.

După cum s-a mai publicat, în vi
zita sa de joi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut cuvinte de apre
ciere pentru rezultatele acestei uriașe 
și complexe activități. Ieri. 11 iulie, 
acțiunea a fost încheiată : digurile 
au fost consolidate și suprainălțate, 
pe toată lungimea lor. pină Ia cota 
de 800 cm (cu 160 cm peste cota de 
inundație). (Mihai Iordănescu).

• în zona OLTENIȚA, pe întreaga 
lungime a digului de apărare a ora
șului și a unităților economice se 
urmărește continuu nivelul apelor, 
este supravegheată starea digurilor, 
în punctul Tatina — unde, datorită 
distanței mici de la albia Dunării, 
digul principal este supus valurilor 
— se fac lucrări de protejare a ta- 
luzului cu fascine din lemn. în spa
tele lui, un detașament special, for
mat din 10 screperiști de la șantierul 
Preasna al T.C.I.F.-București, lu
crează de 3 zile la completarea și 
suprainălțarea unui dig de siguran
ță. Au fost dislocați și așezați în 
trupul digului peste 10 000 mc de pă- 
mint. (Alexandru Brad).

• Și la CĂLĂRAȘI continuă ope
rațiunea de consolidare și supraînăl- 
țare a digurilor care protejează par
tea de sud a orașului și incintele 
îndiguite din balta Ialomiței și a 
I.A.S. Mircea Vodă. Astfel. de-a 
lungul a peste 5 kilometri de mal, 
sute de oameni ai muncii, tineri și 
elevi din municipiu, sprijiniți de pu
ternice utilaje terasiere, lucrează 
constituiți în detașamente pe obiec
tive. (Emil Vasilescu).

® La GALAȚI, pe digul de la Du
năre, lucrează susținut peste 20 000 
de cetățeni, muncitori, studenți.

militari, membri ai gărzilor pa
triotice etc.), precum și peste 60 
utilaje aparținind unităților de con
strucții din oraș. Pină in noaptea 
de 10 spre 11 iulie construcția digu
lui a fost încheiată pe întreaga sa 
lungime de peste 9 kilometri. (Dan 
Plăeșu).

0 în toate localitățile județului 
TULCEA, măsurile de prevenire 
și combatere a efectelor inundații
lor s-au intensificat. La Dăeni. 
Turcoaia. Carcaliu. C. A. Rosetti și 
Mahmudia continuă acțiunile de ridi
care. consolidare și suprainălțare a 
digurilor. în municipiul Tulcea — 
unde ieri, vineri, apele au depășit 
cota de inundație — detașamentele 
special constituite iau măsuri de a- 
părare a zonelor joase ale orașului, 
a culturilor agricole, a depozitelor de 
bauxită. Ieri, mii de tulceni au de
clanșat o vastă acțiune de ridicare 
a unui nou dig în zona industrială 
a orașului. în zonele critice ale 
Deltei se acționează ziua și noaptea 
pentru salvarea a 16 000 mc material 
lemnos și 9 000 tone stuf. în incin
tele stufopiscicole din Deltă a fost 
intensificată munca de consolidare a 
digurilor. (Vasile Nicolae).

• Aflat mult deasupra nivelului 
Dunării, podișul Dobrogei are totuși 
în județul CONSTANȚA cîteva bre
șe prin care apele au pătruns întot
deauna adînc, ori de cite ori marele 
fluviu și-a sporit debitul, inundînd 
mari suprafețe de teren. Ca atare, 
12 000 de oameni — ajutați de spe
cialiști hidrotehnicieni și mijloa
ce mecanizate — au declanșat, in- 
cepind din ziua de 5 iulie, o adevă
rată bătălie pentru suprainălțarea 
digurilor în zonele inundabile, pen
tru a proteja localitățile Ostrov, Ol- 
tina. Rasova. Cernavodă, Seimeni, 
Topalu, Hirșova, precum și suprafe
țele cultivate în aceste zone. (Geor
ge Mihâescu),

Starea căilor ferate și a drumurilor
Ministerul Transporturilor și Tele

comunicațiilor informează că în 
cursul zilei de 11 iulie s-au repus în 
circulație liniile ferate principale 
Golești — Cîmpulung Muscel și 
Cimpuri — Surduc — Zam. Prin re
facerea celui de-al doilea sector se 
finalizează repunerea în circulație a 
magistralei Brașov — Deva — Arad, 
în prezent, pe toate magistralele fe
roviare ale țarii se circulă direct, 
fără utilizarea unor rute ocolitoare. 
Au mai rămas închise, deocamdată, 
sectoarele Blaj — Praid. Șeitin — 
Nădlac. Radna — Timișoara-Est și 
legătura feroviară dintre centrul și 
portul orașului Oltenița.

în cursul aceleiași zile s-a reluat 
traficul de autovehicule pe rutele

Rupea — Sighișoara și Drăgășani — 
Pitești. Din cauză că șoseaua națio
nală Urziceni — Slobozia — Țăndă- 
rei este inundată, pentru a se ajunge 
pe litoralul Mării Negre se recoman
dă utilizarea variantelor București — 
Lehliu — Călărași — Chiciu — Os
trov — Murfatlar — Constanța sau 
București — Urziceni — Brăila — 
Țăndărei — Giurgeni — Constanța. 
Rămîne închisă, temporar, circulația 
pe șoselele Nehoiași — întorsura 
Buzăului, Blaj — Copșa Mică și 
Cîmpeni — Turda. Pe aceste dru
muri se lucrează intens la realizarea 
de ziduri de sprijin, la consolidări 
de maluri și la reconstrucția părții 
carosabile.

(Agerpres)

cinema
@ Strălucirea soarelui : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 5154)
— 17.15; (5155) — 20.15. SCALA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21. CAPI
TOL — 9,15: 11.30; 13.45; 16: 18,15; 
20,45, la grădină — 20.15, DINAMO
— 20.15.
© Ziua cea mai lungă : LUCEA
FĂRUL — 9; 12.30; 16; 19.30.
® Pavlinka : CENTRAL — 9,15;
11.30: 13.45: 16: 18.15: 20.30.
O Marele circ : TIMPURI NOI — 
9; 11.15: 13,30; 15.45: 18: 20.15.
© Legea preriei : BUCUREȘTI —

8.45: 11; 13,15; 16.15: 18,30: 20,45, la 
grădină — 20,15, MODERN — 9: 
11,15: 13,30: 16: 18: 20, la grădină
— 20,30, PATINOARUL „23 AU
GUST" — 20,15.
0 Actorul și sălbaticii : LUMINA
— 9: 12.30: 16: 19.15.
O Piedone — comisarul fără 
armă : FESTIVAL — 9: 11.15: 13.30; 
16: 18.30: 21, la grădină — 20. FA
VORIT — 9,15: 11,30: 13,45: 16: 18; 
20, STADIONUL STEAUA — 20,30. 
o Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : DACIA — 9; 
11,15: 13,30; 16; 18.15: 20.30? FEREN
TARI — 15.30: 18; 20,15.'
© Teroare pe „Britannic” : VIC
TORIA — 9: 11,15: 13,30: 16: 18.15: 
20,45, MIORIȚA — 9: 11.15: 13.30;

15.45: 18; 20,15, GRADINA LUCEA
FĂRUL — 20.15.
0 Pirații din Pacific ~ Insula co
morilor : CR1NGAȘI — 16; 19.
O Nemuritorii : UNIREA — 15.30; 
18, la grădină — 20,15.
© Program pentru copii : DOINA 
- 9.45.
© Doamna șl vagabondul : DOI
NA — 11.30: 13,45: 16; 18: 20.
© Blocada : LIRA — 15: 19.
0 Jocul de cărți : CASA FILMU
LUI — 10; 12: 14: 16: 18: 20, FE
ROVIAR — 9: 11.15; 13,30: 16; 18,15; 
20,30, AURORA — 9: 11,15: 13.30; 
15.45; 18: 20. la grădină — 20,15.
@ Lumină la capătul tunelului : 
DRUMUL SĂRII — 15.30: 18: 20.
© începutul — 14,30. Doamna fără 
camelii — 16,30, Urîtul și frumosul

- 18,45; 20.45 : CINEMATECA
(sala Union).
O Cei mai frumoși ani : GRIVI- 
TA — 9; 11.15; 13,30: 16: 18,15;
20,30, VOLGA — 9; 11.30; 14,30: 
17.30; 20.
O Kit în Alaska : GIULEȘTI — 
15,30: 18: 20,15.
o Călătoria : BUZEȘTI — 9: 11,15: 
13,30; 16: 18.15; 20,30. la grădină —
20.15. GRADINA TITAN — 20,30.
O Ultima zăpadă de primăvară : 
BUCEGI — 16; 18. la grădină —
20.15,
O Zbor peste livezi : FLACARA
— 15.30; 18: 20,15.
O Hypgrion : COTROCENI — 14: 
16; 18: 20.
© Invincibilul Luke : PACEA — 
16; 18: 20.

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Am fost profund afectat aflind despre inundațiile care ari lovit țara 
dumneavoastră și care s-au soldat cu pierderi umane și materiale.

Din inimă alături de dumneavoastră în această tragedie, în numele po
porului egiptean și al meu personal, doresc să vă transmit dumneavoastră 
și familiilor victimelor sincere condoleanțe și profundă simpatie.

Cu cele mai bune urări de bine și cele mai calde sentimente.

MOHAMMED ANWAR EL SADAT
Președintele Republicii Arabe Egipt

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu mare îngrijorare despre distrugerile foarte serioase și 
pierderile de vieți omenești care au fost cauzate de recentul dezastru natural 
in România.

Vă rog să primiți sincera și profunda noastră simpatie.

Arhiepiscopul MAKARIOS
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Aflind despre inundațiile care s-au abătut asupra țării dumneavoastră, 
vă rog să primiți, domnule președinte, sentimentele de solidaritate ale 
poporului și guvernului Uruguayan.

JUAN MARIA BORDABERRY
Președintele

Republicii Orientale a Uruguayului

Prințul moștenitor al Regatului Hașemit al Iordaniei 
va face o vizită oficială în țara noastră

La invitația tovarășului Emil Bobu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Alteța Sa Regală Hassan Ibn Talal, 
prințul moștenitor al Regatului Ha

șemit al Iordaniei, va face o vizită 
oficială în Republica Socialistă 
România, în cea de-a doua parte a 
lunii iulie a.c.

Hfaptuli
IDIVEgSl
I Marșul I
! navetistului

Abia venit acasă, aflind că 
întreprinderea metalurgică de 
metale neferoase din Copșa Mi
că, unde lucrează, este în pe
ricol de inundație, muncitorul 
Nicolae Gabra, care face nave
ta în comuna natală Micăsasa, 
a pornit înapoi. Dar din cauza 
apelor, nu mai circula nici un 
tren, nici un autobuz. Atunci 
s-a îndreptat spre linia ferată, 
oare era deja inundată, și a 
mers prin apă, cale de 12 ki
lometri, pînă la Copșa. Deși 
frînt de oboseală, de cum a 
ajuns, s-a și prezentat în pri
ma linie a frontului de 
cu apele, acolo unde era 
greu. Și acolo a pus umărul 
pină în clipa în care inima în
treprinderii a început să bată 
din nou, în ritm alert, viguros.

Bascula 
salvatoare

luptă 
mai

(Ar-

Prognoză 
meteorologică

în următoarele 24 de ore, vremea 
se va menține în general frumoasă și 
călduroasă, cu cer variabil, mai muît 
senin noaptea și dimineața in estul 
țării. înnorări mai accentuate se 
vor produce în Banat, Crișana. Ma
ramureș, în nord-vestul Transilvaniei 
și în zonele de deal și munte, unde 
se vor semnala averse locale de ploi 
și descărcări electrice. în aceste re
giuni, izolat, cantitățile de apă vor 
depăși 10 litri pe metru pătrat. Tem
peraturile maxime vor fi cuprinse 
între 24 și 32 de grade.

La București se prevede o vreme 
frumoasă și călduroasă, cu cer mai 
mult senin noaptea și dimineața. 
Temperaturile maxime vor fi cuprin
se între 30 și 32 de grade.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 11 IULTE 1975
Extragerea I : 67 71 20 57 22 30 

49 73 26
Extragerea a Il-a : 63 51 14 38 2

35 27 83 46
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI :

1 072 432 lei, din care 382 478 lei report.

t V
PROGRAMUL I

11,00 Ora copiilor.
12,00 Telecinemateca : „Omul cu 

ricșa".
13.40 Telex.
13,45 Voci tinere...
14,05 Bucureștiul necunoscut.
14.20 Preferințele dv. muzicale sînt 

și preferințele noastre.
15,00 Tenis de cîmp : România — 

Olanda (feminin). Transmi
siune directă de la arena 
Progresul.

17.40 Caleidoscop cultural-artistic. 
18,00 Club T.
18,55 ,,E țara-ntreagă trează ca un 

om“. Emisiune de versuri 
dedicată eroicei încleștări a 
poporului nostru cu stihia 
dezlănțuită a apelor.

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Finala Cupei României la 

fotbal : Rapid București — 
Universitatea Craiova. Trans
misiune directă de la sta
dionul ,.23 August". * ’

21,50 Film serial : Kojak.
22.40 Emisiune muzical-coregrafi- 

că.
23,00 24 de ore.

£a barajul de la Podu-lloaiei 
se lucrează 24 de or® din 24

Barajul de la Podu-lloaiei — a- 
menajat pentru a proteja lașul și 
zona industrială a acestuia de 
inundații — a fost deteriorat par
țial de ploile torențiale din luna 
trecută. Acum, aici, becurile sint 
aprinse toată noaptea ; de la des
chiderea șantierului se lucrează in
tens, 24 de ore din 24.

în spatele barajului se acumula
seră, în timpul ploilor, pesțe 20 de 
milioane mc de apă. Nivelul apei 
a crescut brusc, amenințător, eva
cuarea de fund și deversorul ne- 
maiputind face față solicitărilor. 
Atunci, deversorul a cedat parțial 
și numai intervenția operativă a 
comandamentului pentru combate
rea inundațiilor a evitat distruge
rea barajului. Totuși, peste dever- 
sor a trecut un mare volum de 
apă, care a inundat o parte a nou
lui cartier de locuințe ..Alexandru 
cel Bun“ și unele întrenrinderi din 
zona industrială a lașului. Evident, 
s-a acționat energic, atît la barajul 
deteriorat, cit și la evacuarea apei 
din cartier și din zona industrială.

De atunci, la refacerea deversoru- 
lui se lucrează intens. Echipele au 
excavat pină acum circa 10 000 mc 
de pămînt. Excavatoriștii Gh. Ni
colae. C. Scovronschi. P. Pintilie și 
Gh. Orășanu, buldozeriștii N. Med
vedev și Gh. Ciortic. ca și alți 
muncitori dovedesc multă hărnicie. 
Betoniștii din brigada lui Dumitru 
Spinosu sînt gata pentru a turna 
cei 16 000 mc de beton.

Zorul e mare. Constructorii — 
conștienti că de operativitatea cu 
care activează depinde apărarea 
lașului de inundații, în cazul unor 
noi ploi torențiale — sînt hotăriți 
să refacă deversorul cit mai re
pede. Inginerul Gh. Popovici — 
de la I.S.P.I.F., filiala Iași — ne 
spunea că barajul de la Podu- 
lloaiei se încadrează într-un an
samblu de lucrări prevăzute a se 
efectua in etapa care urmează pe 
riul Bahlui — pentru mai buna 
protejare a marelui oraș moldo
vean.

Gh. GHINDĂ

© Ultimul pistolar din Cross 
Creek : MELODIA — 9: 11,15:
13.30: 16: 18,30: 20.45. TOMIS — 9: 
11,15; 13,30: 16; 18,15, la grădină 
— 20.15.
© Sperietoarea : FLAMURA — 9; 
11.15; 13,30: 15.45; 18; 20,15, GLO
RIA — 9; 11,15; 13.30: 16: 18.15: 
20,30, GRADINA VITAN — 20,15.
© Toamna bobocilor : FLORE AS- 
CA — 15.30: 18: 20.15. POPULAR — 
15.30: 18: 20,15.
o Ochii Shivanei : MOȘILOR — 
15,30: 19. la grădină — 20,15.
© Tăcerea doctorului Evans s 
VIITORUL — 15,30; 18; 20,15.
O Marea cursă : ARTA — 15,30;
19. la grădină — 20.
o Sutjeska : MUNCA — 16: 19.
O Filip cel bun î RAHOVA — 
16: 18.

© Comedie fantastică : PROGRE
SUL — 16: 18: 20.
© Un horoscop cu bucluc : VI
TAN — 15.30; 18.
0 Un salt spre marea performan
ță : COSMOS — 16,30: 18.30.
O Hoinarii : COSMOS — 14.30:
20.30.
• Fugarul î GRĂDINA LIRA — 
20,15.

teatre
© Teatrul ,,C. I. Nottara" (la A- 
renele romane) ; Corrida — 20.

© Teatrul Giulești (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Paharul cu apă 
—- 20, (la parcul N. Bălcescu) : 
Steaua fără nume — 20.
© Teatrul evreiesc de stat : Lozul 
cel mare — 19.30.
O Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cer cuvîntul 
la... diverse — 19,30, (la grădina
Boema) : în grădina bucuriilor —- 
19,30.
O Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18.30.
© Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală nr. 88. cartier Titan) : 
Sînziana și Pepelea — 19.30.

Balastiera din Leordeni 
geș) a fost împresurată de ape. 
Pe o insuliță de nisip rămăse
seră izolați 35 de muncitori. 
Viața le era în pericol. Cine și 
cum să-i salveze ? Aflat în a- 
propiere, tînărul conducător 
auto Gheorghe Bahulea, șofer 
pe o basculantă, a ambalat mo
torul și a intrat în valuri. O- 
rientîndu-se după stîlpii de te
legraf, a înaintat cu basculanta 
prin apa mare, pînă a ajuns la 
insuliță.

— Primii șapte dintre 
mai bătrîni sau suferinzi, 
urce in basculă. Ceilalți să 
liniștiți, că mă întorc.

Și s-a întors de cîteva 
pînă cind i-a salvat pe toți. 

Pînă în

dv., 
să 

stați

ultima clipă
S-a intimplat 

București-Pitești. 
colonelul loan Morîndău. din ca
drul miliției județene Ilfov, a 
primit, prin radio, următorul 
ordin :

— In curind. șoseaua va fi i- 
nundată. Rămîneți in punctul 
in care vă aflați. întoarceți din 
drum toate autovehiculele !

Rind pe rină, sute și sute de 
autovehicule au făcut cale-n- 
toarsă. Primele valuri de apă 
începuseră să spele magistrala. 
Apoi au inceput să vină alte 
valuri, din ce in ce mai mari. 
Dar cum încă se mai zăreau ma
șini venind, ofițerul n-a putut 
— n-avea voie — să dea ,un pas 
înapoi. A stat acolo, in mijlocul 
șoselei, și al apelor, pină n-d mai 
zărit' nici ti rnășlnă. Ih clipa 
cind a încercat să plece, a fost 
izbit violent de o viitură. Cu 
greu a fost reperat și „recupe
rat" din valuri de cițiva colegi, 
ajutafi de un șofer curajos — 
Paul Gheorghe din Pitești.

Pescari...

pe magistrala 
Locotenent-

pescuit!
— Alo, miliția ? Am zărit doi 

pescari pe malul Mureșului, din
colo de campingul ..Căprioara". 
I-a prins viitura. Nu mai au 
scăpare...

Imediat, șeful miliției Aiud, 
maiorul loan Jancau, a organi
zat o echipă operativă, s-au 
urcat cu toții într-o barcă. Pe 
valurile furioase ale Mureșului, 
mica ambarcațiune sălta ca o 
coajă de nucă. De cîteva ori 
s-au apropiat de cei doi, dar de 
fiecare dată valurile ii aruncau 
in altă parte. Pînă la urmă, cei 
doi pesoari au fost... pescuiți 
și aduși la mal.

După
38 de ani

8 iulie. în biroul comandantu
lui miliției orașului Slatina a 
avut loc o intilnire emoționantă. 
Doi frați și-au revăzut sora 
după... 38 de ani 1 Este vorba de 
frații Ion și Florea Buleandră, 
din comuna Teslui, județul Olt, 
și de sora lor — Maria Răcaru, 
din București. Mama celor trei 
a decedat acum 38 de ani, la 
nașterea Măriei. După alți doi 
ani, cei trei frați l-au pierdut și 
pe tatăl lor. Fata a fost luată și 
crescută de o familie, iar frații 
i-au pierdut urma. Pînă acum. 
Sau, mai exact, pînă s-a găsit 
un om de inițiativă, in persoana 
ofițerului de miliție Constantin 
Mihai, care și-a pus ,.oful“ lor 
la inimă. Drept care și cei trei 
ii aduc mulțumiri din toată ini
ma. Frățește.

| Bătută
| cu propria...
I viitură
| După Ce a trecut prima vii- 
Itură. albia lărgită cit zarea a

Dîmboviței a lăsat în urmă-i 
mormane de „victime" : pomi 
fructiferi smulși din rădăcini, 

I bușteni, anexe gospodărești, po
duri, podețe. uși, ferestre, gar
duri... Sătenii din zona Mala cu 
Flori au avut o idee : să pună 

Sin fața următoarelor viituri de 
pe Dîmbovița aceleași victime 
pe care ea singură le-a făcut. 

IȘi unde nu s-au apucat să lege 
intre ei buștenii, pomii și toate 
cite cele, formind un adevărat 

Izid de apărare a satului. Cren
gile și rădăcinile pomilor s-au 
afundat în mii. De ele s-au în
lănțuit alți pomi și alți bușteni 

I aduși de ape, alte resturi de
construcții. Și astfel, digul im
provizat s-a transformat repe- 

. de intr-un adevărat zid de apă- 
I rare.

Rubrică redactată de
Petie POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Imagini dramatice dintr-un 
peisaj pe care sintem 

chemați să-l redăm vieții
Mărturii despre marile pagube pricinuite agriculturii, 

unităților industriale, orașelor și satelor, cetățenilor

S-ar părea că, în aceste teri
bile și încrincenate zile, ochiul 
ni s-a familiarizat cu imaginile 
dezastrului. Poduri cu brațele 
frinte de la un mal către altul 
ca intr-o patetică chemare la 
fireasca lor împreunare, fabrici 
și uzine in care stihia umedă a 
dat năvală cu perfidie, stilpi de 
înaltă tensiune doboriți la pă- 
mint, tronsoane de cale ferată 
smulse de pe terasamentul lor, 
pină și arterele sanguine ale 
circulației petroliere din subte
ran lovite și mutate din loc 
odată cu glia — oare ce ochi 
omenesc s-ar putea familiariza 
cu astfel de imagini ale nefi
rescului, ale oarbei lovituri pri
mite in dauna muncii, agonise
lii, a însăși dragostei noastre 
față de tot ce avem mai scump 
pe lume : Patria pe care ne-am 
clădit-o cu sudoarea frunții, cu 
bătăturile palmelor și cu cea 
mai Înaripată putere de vis ? 
Sînt imagini atroce pe care va 
trebui, din nou după numai 
cinci ani de la prima lovitură de 
acest gen primită, să le ștergem 
de pe chipul patriei prin a- 
ceeași muncă încleștată, prin a- 
ceeași abnegație și pasiune de 
nedezmințiți constructori.

Bobul auriu de porumb din 
care a încolțit firul și a crescut 
tulpina ca să lege rod n-a răsă
rit din nimic, ci l-a pus in pă- 
mint o mină de om. Aceeași ca
re a prășit o dată, curățindu-l 
de buruieni, mărunțind coaja 
pămintului, mușuroindu-l peste 

mustățile rădăcinilor de păpușoi 
pentru ca știuleții să-și înmul
țească aurul și recolta să fie îm
belșugată.

Și iată prăpădul. Și iată sti
hia umedă năvălind aprigă șt 
imbăloșată să strivească sub tă
vălugul talazurilor ei truda 0- 
mului, să-i acopere rodul su- 
doarei sub puhoaie, să-i măture 
plinea de pe masă, să-i năruie 
căminul, să-l lase descumpănit 
pe ruina casei in fața holdelor 
înecate.

Poate că altcîndva și în altă 
lume omul ar fi fost răvășit de 
durere și ar fi rămas copleșit 
de umilință, neputincios în fața 
prăpădului. Durerea este ome
nească și lacrima ei apasă greu 
pe obrazul unui bărbat in pu
terea virstei, dar aici și acum, 
aici, in țara omeniei, și acum, in 
ceasul încercării și al neclinti
tei solidarități, lacrima se zvin- 
tă și ogorul copleșit de stihie 
mai poate spera să-și regăseas
că menirea lui dintotdeauna, a- 
ceea de a binecuvinta pămintul 
și a răsplăti truda brațelor. Ne 
reîntrupăm bărbăția și ne îna
ripăm cutezanța din însăși lovi
tura primită. O țară intreaqă, 
ca un singur om, cu un bărbat 
de neasemuit in frunte, mereu 
prezent acolo unde neamul și 
nevoile îl cheamă spre a îmbăr
băta, spre a mobiliza, spre a da 
curaj și a chema la luptă, o țară 
care formează cu pieptul ei de 
20 de milioane de inimi barajul 
de nebiruit al voinței in fața 

oarbei stihii dovedește încă o 
dată că nimic nu o poate birui.

Luptăm pentru salvarea fie
cărui bob de griu, dar totul nu 
va putea fi recuperat, căci lovi
tura ne-a fost dată intr-unui 
din cele mai frumoase momente 
ale georgicelor românești — cu
lesul plinii. Încercăm să-i dăm 
firului de porumb sprijinul de 
a-și îndrepta din nou spicul 
spre soare, dar in multe locuri 
puhoaiele tulburi au măturat 
din calea lor tot patul vegetal 
al ogoarelor, lăsindu-ne bălțile 
putrede și sterilul.

Sint, in pagina noastră de ziar, 
doar citeva dintre imaginile 
care ni s-au stratificat in aces
te zile pe retină și poate nu 
cele mai cutremurătoare din 
cite le-am trăit. Sint imaginile 
unui adevăr dramatic, care re
clamă omenie și solidaritate, 
dar, înainte de toate, așa cum 
s-a petrecut din primele cea
suri ale prăpădului, de cînd se
cretarul general al partidului a 
lansat mobilizatoarea lui che
mare către popor, reclamă des
fășurarea cu și mai mare impe
tuozitate a aceluiași efort eroic, 
neprecupețit al întregii națiuni. 
Munca fără preget, și organiza
rea riguroasă, și disciplina ce
tățenească ne sint, alături de hir- 
leț și lopată, de seceră și de 
coasă, de tirnăcop și mistrie, ar
mele acestui front din care, ori- 
cit de grea lupta, nu vom putea 
ieși decil învingători.

Ioan GRIGORESCU

Oamenii Sighișoarei — crunt loviți, 

dar activi și puternici

Orașul muncește 
în cizme de cauciuc

70 de unități și secții economice, 47 de străzi cu 
aproape 2500 de clădiri au fost lovite de valuri, 
care in unele locuri s-au ridicat pînă la 3 metri-

cu un metru mai mult decit in 1970

• întreaga populație la posturi : copii mai scunzi 
decit coada lopeții, tineri în uniforme albastre, mun
citori, gospodine, bâtrîni care și-au recăpâtat, ca prin 
farmec, vigoarea • 3 000 de oameni — specialiști, 
tineri, precum și bravi ostași ai armatei noastre — în 
sprijinul Sighișoarei

Sighișoara. 2 iulie 19'5, ora 23,00. 
Peste orașul care se aflase 24 de 
ore in alertă — dar pregătit să dea 
o luptă frontală cu apele Tirnavei 
Mari — s-au năpustit, din flanc, cu 
perfidie, torentele provocate de o 
ploaie explozivă și împinse peste 
oraș din văile îndeobște ..seci" ale 
Architei și Saschizului. din matca 
devenită fluviu a rîulețului Boiul. 
Potopul a durat mai puțin de 5 ore...

— Am luptat toată noaptea. din 
prima clipă. ne spunea tovarășul 
Ion Dăneșan, primarul Sighișoarei. 
dar abia în zori am realizat dimensiu
nile calamității. 70 de unități și sub
unități economice au fost afectate 
total sau parțial ; 47 de străzi cu a- 
proape 2 500 de clădiri au fost cu
prinse de valul care a atins in une
le locuri 3 metri (în medie, cu a- 
proape un metru mai mult decit în 
1970). Zeci de kilometri de drumuri 
și trotuare distruse ; 11 kilometri de 
rețele de canalizare și un kilometru 
de rețele de apă — deteriorate : po
duri izbite cu violență (două din ele 
au fost pur și simplu duse de apă) ; 
10 podețe spulberate... De unde să 
fi început primele acțiuni ? Bineîn
țeles. am început cu oamenii, cu 
concetățenii noștri atît de încercați, 
dar care nici in aceste împrejurări 
dramatice nu și-au pierdut cumpă
tul...

..Aceste împrejurări" au însemnat, 
atunci, in prima zi de după diluviu. 
o Sighișoara ruptă literalmente în 
două : sute de oameni rămași fără 
apă și alimente, fără electricitate și 
gaze, multi dintre ei adăpostiți pe 
acoperișurile clădirilor și privind cu 
furie văzduhul. Dar și cu încredere...

— Pe calea aerului, ne spunea în 
continuare primarul, am Întreprins 

primele acțiuni ale comandamentului 
nostru. Necontenit, elicopterele care 
ne-au venit de îndată in ajutor au 
transportat apă minerală și pîine 
(aduse tot pe calea aerului de la 
vecinii sibieni). au cules de pe aco
perișuri zeci de oameni, au purtat 
mesaje de îmbărbătare, asigurind 
fiecare om că nu este uitat, că i se 
va veni in ajutor in timp util. Pen
tru că. dincolo de marea înflorire 
economică și socială pe care a cu
noscut-o in ultimii ani, Sighișoara 
înseamnă. în primul rind. oamenii 
ei, puterea lor de muncă și dăruire, 
optimismul lor...

Sighișoara. 9 iulie 1975. Iată oame
nii Sighișoarei in cea de a șaptea zi 
după prima izbitură a apelor. Ima
ginea orașului poartă încă pregnant 
semnele crunte ale valului : linia 
neagră a cotei maxime stă înscrisă 
pe multe locuințe și clădiri publice, 
la unele chiar sub streașină : întin
se porțiuni de stradă sint incă aco
perite de mîlul care atinge pe a- 
locuri grosimea de 1 metru ; o vale 
întreagă — un fost pitoresc cartier 
cu clădiri mai vechi — a devenit o 
învălmășeală de resturi de case, de 
copaci smulși din rădăcină... Tablou 
cutremurător ? Desigur. Dar nu și 
dezolant. Pentru că în mijlocul lui. 
slăpinindu-1. modificîndu-1 clipă cu 
clipă, se află verticali in fața dezas
trului, puternici, neobosiți, optimiști, 
oamenii Sighișoarei.

Un oraș întreg (anroane 40 000 de 
locuitori) în cizme de cauciuc — a- 
ceasta ar putea fi o definiție a Si
ghișoarei umane din aceste zile 
Străbatem orașul. Pe fiecare sută de 
metri de stradă lucrează, cu sporul 
înverșunării, sute, poate mii de oa
meni. Copii mai scunzi decit coada 

lopeții ; tineri în uniformele albastre 
ale pregătirii militare, devenite in 
aceste zile simbolul primei mari bă
tălii a tinerei generații sighișorene ; 
adulți în uniformele gărzilor patrio
tice ; ostași de toate armele și toate 
gradele ; muncitori abia ieșiți din 
schimburile prelungite ; bătrini care 
și-au recăpătat ca prin farmec vi
goarea. Printre ei. înmiindu-le forța, 
sporir.du-le siguranța și încrederea, 
vibrează musculatura metalică. în
cordată la maximum, a sute și sute 
de mașini și utilaje de toate cali
brele — zestre a orașului — și. de ase
menea. aiutor frățesc trimis din Tg. 
Mureș, din Sibiu si din alte locuri. 
Din atitea alte locuri.

Și oameni au venit din alte părți 
în aiutor : specialiști, muncitori de 
înaltă calificare, conducători de uti
laje. studenți. elevi (numai din Tg. 
Mureș s-au prezentat 1 000 de școlari 
ca să-și aiute colegii la refacerea 
școlilor). Evidența comandamentului 
consemnează, pentru astăzi. 3 000 de 
asemenea oaspeți de cinste ai Sighi
șoarei. Dar ei sint mult mai multi. 
De la Baia Mare — 31 de tineri 
muncitori de înaltă calificare s-au 
prezentat la întreprinderea de bum
bac. în numai 5 ore au repus în func
țiune (demontat, spălat, montat, gre- 
sat) 143 de războaie ! Este o adevă
rată performantă pe care o cunoaște 
de pe acum întreaga Sighișoara, că
reia solidaritatea specifică societății 
noastre i-a redat nu numai forța, ci 
și zîmbetul...

Căci dacă ar mai fi să dăm un 
nume Sighișoarei acestei zile ar fi 
acela de oraș în care toți oamenii 
zîmbesc. Nu e o simplă figură de 
stil, ci o definitorie realitate. Ea iz

vorăște din certitudine. Din faptul 
că fiecare colectiv de muncă, fiecare 
circumscripție electorală, fiecare fa
milie. fiecare cetățean știe limpede 
ce are de făcut azi. miine. peste o 
sâotămină. peste o lună. Această 
claritate organizatorică reprezintă 
măsura forței de acțiune a organiza
ției orășenești de partid (7 000 de 
membri, cărora li se alătură cei 8 000 
de uteciști). Totul este precis prevă
zut. după un grafic ..a cărui îndepli
nire — ne spunea zimbind primarul
— poate că în condiții normale nu 
s-ar face cu atita rigoare". Iată .ci
teva exemple. Azi au reintrat țin 
funcțiune întreprinderea de in. uni
tățile I și III de la „Ceramica", o 
secție cu peste 200 de războaie de la 
întreprinderea de bumbac si peste 
20 de secții ale cooperativei mește
șugărești. întocmai ca în graficul 
întocmit imediat după calamitate 
Dacă vreți să verificați, miine dați 
un telefon la secția de urzit de la 
întreprinderea de bumbac ; poimîine 
la secția metal de la I I.L.. răspoimîine
— la secția tesătorie de la între
prinderea de stofe... Veți primi, in 
mod sigur, unul și același răspuns : 
chiar azi. potrivit graficului, produ
cem cu întreaga capacitate. Acesta 
este ritmul Sighișoarei acestor zile
— ritm menit să repună în funcțiune 
întreaga capacitate productivă a ora
șului în mai puțin de o lună, adică 
intr-un termen de 3 ori mai scurt 
decit în 1970. cînd efectele inunda
țiilor au fost mai mici. Este si a- 
ceastă viguroasă autodepășire un iz
vor al zimbetului uman care face ca 
Sighișoara să nu aibă atmosfera de
zastrului.

Această stare de spirit s-a concen

trat Intr-o exclamație anonimă, dar 
care flutură acum pe toate buzele : 
„Nu ne dăm bătuți, tovarășe secretar 
general, vom face Sighișoara și mai 
frumoasă 1“ A fost rostită din mul
țime. cu prilejul vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in mijlocul sighi- 
șorenilor. Poate a rostit-o unul din 
tinerii cu tricolor pe braț, poate un 
tată de familie care lucrează simul
tan la refacerea locului de muncă și 
a propriei locuințe, poate un munci
tor venit din altă parte, dar simțin- 
du-se. cu sufletul și fapta, un fiu al 
orașului... A rostit-o de fapt întreaga 
Sighișoara, intr-un emoționant dialog 
al hotărîrii și al încrederii comunis
te. cu președintele tării. A rostit-o 
cu siguranța și mindria izvorite din 
conștiința propriei puteri. Căci, să 
nu uităm, sighișorenii și-au îndepli
nit cincinalul încă de Ia 30 decem
brie 1974 ! Un an și o zi din care 
calamitățile au încercat să smulgă 
un răstimp prețios. Dar sighișorenii 
nu sint de acord. Căci iată angaja
mentul lor, înscris riguros in grafice 
chiar in aceste zile cînd oină si hîr- 
tia rapoartelor mai este încă iilnvă : 
pînă la sfîrșitul anului VOM RECU
PERA IOTUL!

Exemplul unei organizații comu
niste mature, al unei cetăți min- 
dre. pentru care DEMNITATEA ÎN
SEAMNĂ A NU CEDA NIMIC din 
bunul fiecăruia și al tuturor, cucerit 
prin munca eroică a tuturor și a 
fiecăruia. La Sighișoara, starea de 
necesitate a devenit, firesc, o super
bă stare de conștiință comunistă.

Petre DRAGU
Emil MARINACHE

Prin radio, de pe diguri
Ce evenimente, ce izbînzi din bătălia cu apele, pentru 
salvarea bunurilor au fost comunicate- din Insula 
Mare a Brăilei și din alte zeci de puncte de luptă 
într-una din aceste nopți la comandamentul județean

Noaptea de joi spre vineri, la 
Brăila.

Camera 41 de la comitetul jude
țean de partid. Aici se știe tot, se 
chibzuiește tot. Tot aici se află radio- 
emitătorul central al comandamen
tului județean de apărare împotriva 
inundațiilor. Apelativ arid : ...900 de 
la 9". O noapte întreagă am ascultat 
convorbirile purtate prin eter intre 
oameni aflati în posturile-cheie ale 
marii bătălii cu Dunărea. Replici 
scurte, fugare, dar încărcate de dra
matism. de tensiunea luptei...

— Sint „900 de la 9“ — spune ope
ratorul stației centrale. Vreau si
tuația din comunele limitrofe Du
nării Snune-mi cota...

— Brăila - 582. la ora 22. Plus 
un centimetru fată de ora 19. Bine. 
Cota de gardă minimă este acum 
180 Pe digul Chiscani—Gropeni lu
crez cu 8 autobasculante. 20 trac
toare cu remorci. 4 excavatoare. 2 
buldozere. Am terminat de umplut 
cu pămint toate denivelările pe lun
gime de 2 700 metri liniari. Grosi
mea — 20—50 cm. Terminat...

E in toiul unei nopți fără lună și 
îmi imaginez ce se întimplă acolo, 
pe malul Dunării. în beznă, unde mii 
de oameni si mașini nu contenesc 
nici o clipă să ridice, și pe întuneric, 
diguri.

— 810. prezentați-vă urgent cu 
mașina la bază.

— Roger.
— Specialistul a venit de la Con

stanta ?
Da. A sosit la timp specialistul so

licitat Minute in șir de liniște.
Se aude doar fîșîitul statiei. pe 

UKW. un sunet care sugerează de
părtările si întunericul încărcat de 
tensiune. Apoi izbucnește deodată o 
voce (toate vocile acestea ce răsar

acum din imensitatea nopții sint voci 
dramatice. frinte de încordare Si 
oboseală) :

— Trimiteți un grup autogen și 
20 000 saci la Salcia. Nu ne-a sosit al 
doilea vas dormitor. Recepție.

— M-am rătăcit, nu găsesc ferma 
Bălaia...

Reflectez o clipă. Cine știe cit o fi 
orbecăit prin insulă omul care și-a 
găsit, in cele din urmă, un punct 
de sprijin în radiotelefonul ce-1 
poartă la oblinc.

— Vin eu după tine la dig 1 — îi 
răspunde din beznă o altă voce.

Operatorul, obosit și el. iși lasă 
căștile jos si se întoarce spre mine 
o clipă :

— Ăștia sint insularii.
Da. Insula Mare a Brăilei. Acolo 

se dă acum cea mai crincenă bătă
lie pentru salvarea celor 72 000 de 
hectare din incintă. Combatanți : 3850 
de oameni, muncitori, ostași. Utilaje : 
26 screpere. 4 buldozere. 4 excava
toare. două autogredere. 20 tractoare. 
20 tractoare cu remorci. 70 autobas
culante. Miine dimineață in zori vor 
fi mai multi.

— 900 de la 9 ! Am intrat în Insulă 
cu 4 medici si 14 cadre medicale 
medii. Pînă simbătă termin vaccina
rea antitifică si antitetanică Ia toată 
populația si la toti ostașii din zonă 
Am făcut gamaglobulină la toți 
copiii. La Frecăței am isprăvit dezin
fectarea fintînilor... Sint 813 de la 9 
Terminat.

în aceeași fracțiune de secundă 
intră în emisie, iar noi aici recepțio
năm. o altă stație. Se aude puternic, 
e undeva pe aproape Vocea e puțin 
alarmată. Ce s-a mai întimplat ?

— Sint municipiul 1 Zona portului. 
De la strada Danubiului oină la 
ghereta Vămii Băii totul se află în 
întuneric.

— Tn 30 de minute se rezolvă ! —• 
îi răspunde calm operatorul nostru 
după citeva secunde, cînd cineva i-a 
scris pe o hirtiută răspunsul.

— 812 pentru 814. Nu știu dacă ai 
ajuns la ferma Bălaia.

— Trimiteți la Mărașu două fur- 
gonete cu apă minerală, țigări, dul
ciuri.

— Au și plecat, sint pe drum.
Și imi imaginez mașinile alergînd 

în noapte ca să stingă setea sinistra- 
ților. în eterul Bărăganului brăilean 
frazele se întretaie, se despart, se 
adună, se ciocnesc. „900 de la 9“ e 
indicativul statiei centrale de radio 
a comandamentului județean. Indica
tivul acesta a fost rostit toată noap
tea in microfon de către oameni de 
pe o rază de zeci de kilometri. L-au 
chemat ori i-au ascultat mesajele. 
,au primit răspunsuri la întrebări și 
ajutor concret. Dimineața trag linie 
pe sub toate încrucișările de mesaje 
și iese un rezultat al unei nopți de 
muncă tenace : în Insula Mare a 
Brăilei — 39 445 de saci sînt umpluți 
cu pămînt și așteaptă. Alți 25 445 de 
saci sînt puși pe dig. Au fost tăiate 
6 300 metri liniari fascine. Digul a 
fost consolidat ne 2 000 metri liniari. 
Sint gata 11 500 mc terasamente. 
Griul a fost strîns în întregime. De 
altfel, pe întregul județ griul a fost 
recoltat în întregime pînă vineri sea
ra. S-au arat 3 005 ha. s-au cules 49 
tone fructe. 313 tone legume. S-au 
transportat la baze 1 753 tone griu. 
Din peste 20 000 ha inundate. mai 
sint cu ană 5 615. Au fost cifre sosite 
prin radio. Cifre-victorie. Voci, stri
găte de victorie

Mesajele, vocile din eter continuă :
— 900 de la 9 ! S-a declanșat ac

țiunea de la Găiseanca. La ora 6 1 
3 000 de oameni au intrat să dreneze 
1 500 ha cu luciu de apă...
Au mijit de mult zorii unei noi zile: 11 

iulie. La ora 6.30 se schimbă operatorul. 
Se duce să se odihnească puțin după 
o noapte in care au vibrat nesomnul, 
dîrzenia. hotărirea de muncă ale unui 
întreg județ. începe acum o nouă zi. 
O zi-iumină O zi-trudă. O zi-luptă. 
Se face totul pentru ca Dunărea să 
nu pricinuiască pagube.

Mircea BUNEA
corespondentul „Scinteli"

EVOLUȚIA
9

DEBITELOR DUNĂRII

in harta alâturată, la nivelul apei sînt consemnate valorile înregistrate in ziua de 11 iulie, iar la nivelul prevăzut — valorile prognozate pentru astăzi

în seara zilei de 11 iulie debitele Dunării erau în creștere la intrarea în 
țară și pe sectoarele Drobeta Turnu-Severin—Bechet și Cernavodă—Tulcea; 
staționare la Corabia și in scădere ușoară pe porțiunea Turnu-Măgurele—Cer
navodă.

Apele se situau peste cotele de inundații la Corabia cu 38 cm, Ia Zim- 
nicea cu 34 cm, Oltenița cu 5 cm. Hirșova cu 92 cm și la Tulcea cu 6 cm.

(Agerpres)
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Aniversarea

Tovarășului MANUEL PINTO DA COSTA
Președintele Republicii Sao Tome și Principe

Proclamarea independenței depline a arhipelagului Sao Tome și Principe 
Îmi oferă plăcutul prilej ca. in numele Partidului Comunist Român, al guver
nului și poporului român, cit și al meu personal, să vă transmit călduroase 
felicitări dumneavoastră, mișcării de eliberare din Sao Tome și Principe, gu
vernului și poporului saotomez.

Doresc, totodată, să vă adresez felicitările mele cordiale, împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate, fericire personală și noi succese cu ocazia 
investirii in funcția de intiiul președinte al statului independent Sao Tome 
și Principe.

Proclamarea independenței noului stat reprezintă încununarea luptei po
porului din Sao Tome și Principe, sub conducerea M.L.S.T.P., pentru liber
tate, progres și prosperitate, acest eveniment reprezintă o nouă confirmare 
a voinței popoarelor de a fi stăpine pe destinele lor. de a lichida deplin și 
definitiv colonialismul și neocolonialismul, pentru instaurarea unor relații noi 
intre națiuni, bazate pe echitate și justiție, pe respectarea dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și hotări singur calea dezvoltării in conformitate cu aspi
rațiile și năzuințele sale fundamentale, pentru stabilirea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, pentru pace, libertate și progres in lume.

Poporul român a urmărit cu simpatie lupta dusă de poporul din Sao 
Tome și Principe, sub conducerea M.L.S.T.P., pentru cucerirea independenței, 
fiind convins de justețea și triumful cauzei sale. România socialistă și-a ma
nifestat cu consecvență sprijinul activ și solidaritatea militantă cu cauza 
dreaptă a poporului din Sao Tome și Principe. Totodată, s-au dezvoltat le
gături de strînsă prietenie și colaborare intre Partidul Comunist Român și 
Mișcarea de Eliberare din Sao Tome și Principe, intre cele două popoare.

în aceste momente de deosebită satisfacție și bucurie pentru poporul 
dumneavoastră, doresc să-mi exprim convingerea că în noile condiții, create 
prin dobindirea independenței naționale, relațiile de prietenie și conlucrare 
statornicite intre partidele și popoarele noastre, colaborarea multilaterală din
tre Republica Socialistă România și Republica Sao Tome și Principe vor cu
noaște o puternică dezvoltare in....................
tuturor forțelor antiimperialiste 
lume.

viitor, in interesul reciproc, al cauzei unității 
de pretutindeni, al păcii și înțelegerii in

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Tovarășului LEONEL D’ALVA
Primul ministru al Guvernului Republicii Sao Tome și Principe

SAO TOME
Numirea dumneavoastră în funcția de prim-ministru al guvernului statu

lui Sao Tome și Principe îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai 
cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, pre
cum și multe succese în activitatea dumneavoastră.

Sint convins că guvernele țărilor noastre vor coopera fructuos, contri
buind astfel la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Sao Tome și Principe spre binele popoarelor noas
tre, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Stabilirea de relații diplomatice
intre Republica Socialistă România

și Republica Sat Tome și Principe
Republica Socialistă România 

Republica Sao Tome și Principe, 
nimate de dorința de a dezvolta 
lațiile de prietenie și cooperare 
tre cele două țări și 
hotărit 
matice 
cepind 
Ziua

popoare, 
relații

și 
a- 

re- 
în- 
au

diplo-să stabilească
la nivel de ambasadă, in- 
cu data de

proclamării independenței ar-
12 iulie 1975,

hipelagului Sao Tome și Prin
cipe.

Cele două părți iși exprimă con
vingerea că această hoiărire va con
tribui la dezvoltarea unei colaborări 
fructuoase, pe multiple planuri. între 
cele două țări, cit și la instaurarea 
unor noi relații intre state, cu con
secințe 
legerii

pozitive asupra păcii și înțe- 
in lume.

„Țelul nostru principal 
este consolidarea
puterii populare"
Declarația președintelui 

Samora Machel
LOURENQO MARQUES tl (Ager

pres). — Principalul țel al conduce
rii Republicii Populare Mozambic și 
al Frontului de Eliberare din Mo
zambic (FRELIMO) este consolida
rea puterii populare, a declarat pre
ședintele Samora Machel la o intil- 
nire cu ziariștii. „Vrem să mobilizăm 
inițiativa creatoare a maselor și s-o 
încorporăm in întregime in opera de 
construcție națională", a adăugat el. 
Numai prin participarea maselor pot 
fi găsite soluțiile politice care să 
asigure o dezvoltare rapidă a tării și 
să contribuie la eliminarea moșteni
rilor coloniale. Participarea populară 
activă și conștientă, precum și trans
formarea radicală a relațiilor de 
producție sint factori esențiali pen
tru atingerea acestui tel. a apreciat 
Samora Machel. Pe de altă parte, 
președintele tinărului stat indepen
dent s-a pronunțat pentru punerea 
in aplicare a unui program eficient 
in domeniul invățămintului.

Declarație comună 
a P. C. ian 

si P. C. din Spania
ROMA 11 (Agerpres). — în decla

rația comună dată publicității vineri 
la Roma, la încheierea vizitei secre
tarului general al P.C. din Spania, 
Santiago Carrillo, se arată că Parti
dul Comunist Italian și Partidul Co
munist din Spania reafirmă solemn 
..concepția lor in ceea ce privește 
calea democratică spre socialism. în 
libertate". Partidul Comunist Italian 
și Partidul Comunist din Spania pre
conizează să se efectueze nu numai 
la nivel național, ci la ..nivelul Eu
ropei occidentale" „o cercetare, res
ponsabilă a punctelor de convergen
ță și înțelegere intre toate forțele 
politice — socialiste, social-democra- 
te. democrat-creștine. catolice, pro
gresiste — care doresc o deschidere 
spre o politică de reînnoire și 
greș".

pro-

★
O delegație a P.S. Italian, 

dusă de secretarul general
con

ul 
P.S.I.. Francesco de Martino, a avut, 
joi. convorbiri cu delegația Partidu
lui Comunist din Spania, condusa de 
secretarul general al P.C.S.. San
tiago Carrillo, in probleme de inte
res comun. A fost examinată, tot
odată. situația luptei forțelor demo
cratice din Spania împotriva dicta
turii.

geneva Comunicat
la încheierea convorbirilor

„Unitatea poporului cu Mișcarea 
Forțelor Armate este de neînlocuit"
• Marea
• Partidul

demonstrație a oamenilor muncii de la Lisabona 
Socialist a încetat să mai participe la coaliția guver

namentală

victoriei revoluției 
populare mongole

11 (Agerpres).LISABONA
Partidul Socialist Portughez a anun
țat, prin purtătorul său 
că. incepind din seara de 
încetat să mai participe 
guvernamentală.

Intr-un comunicat dat 
de P.S.P. se afirmă că miniștrii so
cialiști nu iși vor relua funcțiile in 
guvern pină cind nu se va ajunge 
la o soluționare favorabilă Partidu
lui Socialist in cazul ziarului „Repu
blica", de orientare socialistă. La 
acest ziar s-a produs. recent, un 
conflict de muncă intre consiliul 
muncitoresc al întreprinderii și con
ducerea redacției. întrucît cele două 
părți aflate în conflict nu au ajuns 
la un acord. Consiliul Revoluției a 
numit o comisie administrativă pen
tru editarea cotidianului, soluție pe 
care Partidul Socialist nu o aprobă.

Joi seara, la Lisabona a avut loc 
o mare demonstrație a oamenilor 
muncii, la chemarea Centralei Inter- 
sindicale. cu sprijinul Partidului 
Comunist Portughez, al Mișcării De-

de cuvint.
10 iulie, a 
la coaliția

publicității

mocratice Populare și al altor par
tide. Participanții la demonstrație 
și-au exprimat sprijinul față de 
Mișcarea Forțelor Armate din Por
tugalia și față 
aceasta.

Adresindu-se 
nați in fața 
tial. primul ministru Vasco Goncal
ves a spus : „Voi ați înțeles că, pen
tru construirea socialismului, unita
tea poporului cu Mișcarea Forțelor 
Armate este de iieinlocuit". Primul 
ministru a arătat. în continuarea cu
vântului său. că „M.F.A. dorește să 
construiască socialismul, iar acest lu
cru este imposibil fără unitatea po
porului". „Organizațiile populare vor 
permite să se ajungă la această uni
tate" — a subliniat el.

Luind in continuare cuvîntul. pre
ședintele republicii. Costa Gomes, 
a pus. la rindul său. accentul pe ne
cesitatea unității Mișcării Forțelor 
Armate eu poporul, pentru a duce 
la bun sfirșit construcția socialistă.

de politica dusă de

demonstranților adu- 
palatului preziden-

I

Ședința Prezidiului
. 7

R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 11. — Corespondentul 

nostru transmite : La Brioni a avut 
loc. o ședință a Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, prezidată de președintele 
Iosip Broz Tito.

Prezidiul a aprobat darea.de sea
mă a delegației 
la desfășurarea 
ferinței pentru 
rare în Europa
există toate condițiile pentru întru
nirea cit mai curind a conferinței 
la cel mai înalt nivel, la Helsinki.

iugoslave cu privire 
fazei a doua a Con- 
securitate și coope- 

și a apreciat că

agențiile
Vicepreședintele Comite

tului de Stat al Planificării, 
Ion Bucur, care a purtat la Varșo
via convorbiri in problema coordo
nării planurilor de dezvoltare econo- 
mico-sociala pe perioada 1976—1930, 
a fost primit, la 11 iulie, de Jozef 
Tejchma. vicepreședinte al Consiliu
lui do Miniștri al R. P. Polone. Au 
fost discutate probleme ale dezvol
tării continue a relațiilor economice 
româno-polone.

LONDRA

ULAN BATOR 11 (Agerpres). — 
în capitala R.P. Mongole au avut 
loc, vineri, o mare demonstrație a 
oamenilor muncii și o paradă mili
tară organizate cu prilejul celei de-a 
54-a aniversări a victoriei revoluției 
populare mongole. In tribuna oficia
lă din piața centrală se aflau Jum- 
jaaghiin Țedenbal. prim-secretar al 
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular, Jam- 
bin Batmunh. președintele 
liului de 
partid și 
tare.

Despre
luției populare mongole și despre re
zultatele obținute de poporul 
gol în anii care 
făptuirea acestui 
ralul de armată 
trul apărării al

Festivități consacrate celei de-a 
54-a aniversări a revoluției populare 
au avut loc in principalele așezări 
urbane și rurale din Mongolia.

Consi- 
Miniștri. alți conducători de 
de stat, oaspeți de peste ho-

semnificația victoriei revo-

mon- 
au trecut de la în- 
act, a vorbit gene- 
Bațîn Dor.j, minis- 

R.P. Mongole.
consacrate celei

Program de măsuri pentru combaterea inflației
LONDRA 

mul ministru 
rold Wilson, 
mineata, in Camera Comunelor, un 
nou program de măsuri ale guver
nului laburist pentru combaterea in
flației și soluționarea altor dificul
tăți cu care este confruntată econo
mia țării. Programul, ale cărui de
talii au fost incorporate intr-o Car
te albă însumînd 6 000 de cuvinte, 
conține măsuri care vor face obiec
tul unor proiecte de lege pe care gu
vernul laburist intenționează să le 
prezinte in dezbaterile de săptămi- 
na viitoare din Camera Comunelor.

Acest program preconizează o re-

11 (Agerpres). — Pri- 
al Marii Britanii, Ha- 

a prezentat, vineri di-

ducere la jumătate, in răstimp de 
un an, a ratei inflației, care a atins, 
în prezent. nivelul de 25 la sută, 
stabilirea unui plafon-limită al creș
terii salariilor, creșterea prețurilor 
pentru produsele de strictă necesi
tate va fi limitată la 10 la sută, chi
riile nu vor putea crește mai mult 
decit media generală a sporirii pre
țurilor in tară.

..Dacă nu vom 
radical in cursul
luni raia dezastruoasă a inflației ac
tuale — a declarat premierul Wilson 
— poporul britanic va nimeri intr-o 
catastrofă economică generală, de o 
amploare incalculabilă".

reuși să reducem 
următoarelor 12

de presă
condițiilor existente in fiecare tară 
și hotâririlor proprii ale fiecărui 
popor.

transmit
vind rencgocicrea statutului bazelor 
militare amplasate in 
anunțat surse oficiale 
capitala turcă.

Turcia 
americane

— au 
din

• COPIII Șl LUMEA 
DE AZI. Cun1'in zilele dc azi| 
copiii manifestă un viu interes 
pentru preocupările celor mari, 
televiziunea britanică a progra
mat, pentru mijlocul acestei 
luni, debutul unui original se
rial documentar destinat foarte 
tinerilor telespectatori. In in
tenția de a-i familiariza pc a- 
ceștia cu problemele și aspira
țiile omului din secolul XX, 
programul anunțat va cuprinde, 
printre altele, filme despre evo
luția in viitor a orașelor, spe
ciile de viețuitoare pe cale de 
dispariție, zborurile cosmice.

• „ANALIZA" PLOII, 
în eforturile de perfecționare a 
previziunilor asupra vremii, un 
grup de specialiști ai Universi
tății din Illinois (S.U.A.). a re
alizat un nou instrument la in- 
demina meteorologilor : așa- 
numitul spectrometru al ploii. 
Originalul dispozitiv prelucrează 
pe bază electronică „informații
le" oferite de picăturile ce cad, 
întocmește un fel de fișă a ploii, 
cuprinzind natura «ei. cantitatea 
totală de apă revărsată, contri
buția la purificarea atmosferei 
de efectele poluării industriale 
ș.a. Se crede că noul instrum "t 
ar putea fi utilizat la stațiil 
radio din incinta aeroporturile. . 
prin analiza averselor, el va pu
tea înlesni găsirea, pe limp de 
furtună, a lungimilor de undă 
optime pentru menținerea 
bune 
te in

unor 
legături cu avioanele a£la- 
cursă.

SOLUȚII PENTRU 
VENEȚIA. Zilele acestea a 
avut loc, in Italia, o întru
nire internațională sub egida 
UNESCO dedicată unor proble
me legate de „salvarea Vene
ției". Participanții, care benefi
ciază de o alocație din partea gu
vernului italian, au stabilit un 
plan de acțiuni concrete: lucrări 
hidraulice pentru regularizarea 
afluxului de apă marină, un nou 
sistem pentru curățirea canale
lor, restaurarea monumentelor 
și edificiilor publice, construirea 
limitată de noi blocuri, conserk 
vîndu-se in același timp vechiul 
fond de locuințe. S-a apreciat 
unanim că Veneția nu trebuie 
să evolueze spre transformarea 
integrală in oraș-muzeu, fiind 
preferabil ca viața locală să-și 
urmeze nestingherită cursul.

- INDE- 
EXCLUSIV

Insula Sao Tome, in care se află 
capitala noului stat, are o suprafață 
de 836 kmp, iar Principe — 128
kmp. ambele fiind situate în Gol
ful Guineei. Populația totală a insu
lelor este de aproximativ 80 000 de 
locuitori.

La proclamarea independenței. 
Sao Tome și Principe oferă tabloul 
caracteristic al unor teritorii sub
ordonate vreme îndelungată domi
nației străine. Cu excepția unor 
mici intreprinderi de prelucrare a 
produselor alimentare, economia 
este profilată ne agricultură. Așa 
după cum declara secretarul ge
neral al M.L.S.T.P.. Manuel Pinto 
da Costa, in fata noului stat se 
nune cu acuitate problema lichi
dării grelei moșteniri coloniale. 
Astfel, se are in vedere înfăp
tuirea unei reforme agrare care 
va contribui, in special, la valori-

se

ficarea
necultivate.

Poporul român, 
listă, care și-au manifestat în per
manență solidaritatea eu cauza in
dependenței tuturor popoarelor, au 
urmărit cu caldă simpatie și au a- 
cordat întregul sprijin mișcărilor 
de eliberare din fostele colonii por
tugheze. între care și M.L.S.T.P.

Proclamarea independenței insu
lelor Sao Tome și Principe - eve
niment care, survenind la scurt 
timp după proclamarea Republicii 
Populare Mozambic și a indepen
dentei Insulelor Capului Verde, 
constituind o nouă confirmare a 
cursului ireversibil spre cucerirea 
de către toate popoarele a liber
tății și neatirnării — este un fe
ricit prilej pentru poporul român 
de a adresa tinărului stat suveran 
și poporului său calde felicitări, 
urări de prosperitate și progres.

terenurilor abandonate și

România socia-

I

sovieto-americane
GENEVA 11 (Agerpres). — în co

municatul privind convorbirile dintre 
Andrei Gromiko, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S.. și secretarul 
de stat al S.U.A.. Henry Kissinger, 
care au avut loc la Geneva, se rele
vă că ele au prilejuit continuarea 
schimbului de vederi în problemele 
relațiilor dintre cele două tăvi. S-a 
acordat o atenție deosebită proble
melor legate de elaborarea unui nou 
acord pe termen lung privind limi
tarea în continuare a armelor strate
gice ofensive.

Dintre problemele internaționale 
de interes reciproc s-au abordat 
chestiuni legate de realizarea etapei 
finale a Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa, la Helsinki, 
la cel mai inalt nivel. Do asemenea, 
a fost continuat schimbul de vederi 
în problemele legate de realizarea 
unei reglementări pașnice juste și 
durabile in Orientul Mijlociu.

armelor strate-

I

Sesiune jubiliară. La Ber- 
Iin a avut. Ioc adunarea festivă con
sacrată împlinirii a 275 de ani de 
la înființarea Academiei de științe. 
Despre tradițiile și contribuția Aca
demiei la dezvoltarea economică și 
socială a țării a vorbit Horst Sin- 
dermann. membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G. La 
manifestări a participat și o dele
gație a Academiei Republicii Socia
liste România, condusă de Serbau 
Țițeica, vicepreședinte al Academiei.

Primul ministru al Cubei,
că țara sa 

O.S.A.. dar 
organizații 

respectarea 
statelor din 
caraibiană.

Fidel Castro, a declarat 
nu dorește revenirea in 
se va integra unei noi 
regionale care va urmări 
intereselor naționale ale 
America Latină și zona
în altă ordine de idei, premierul cu
banez a evidențiat că revoluțiile nu 
pot fi exportate, ele fiind rezultatul

un succes al politicii externe a României
Tn aceste momente 

ale fazei geneveze a
hotărâtoare 
Conferinței 

pentru securitate și cooperare in 
Europa, de finalizare a eforturilor 
întreprinse de-a lungul a aproape 
trei ani de activitate susținută, un 
progres important al negocierilor 
il constituie, după aprecierea ge
nerală. realizarea consensului sta
telor participante asupra propunerii 
României privind măsurile desti
nate să facă efectivă nefolosirea 
forței și a amenințării cu forța in 
relațiile dintre state. Organul spe
cial de 
pentru 
pective 
cestei 
relatat.

înscrierea lor în documentele fi
nale ale conferinței.

O caracteristică esențială a do
cumentului adoptat este faptul că 
el 
la 
cu 
în
terstatale. Prima din aceste 
suri se referă la angajamentul ju-

abordează problemele privitoare 
excluderea forței și amenințării 
forța in mod atotcuprinzător, 

diferitele sfere ale relațiilor in- 
mă-

orice propagandă urmărind folosi
rea forței sau a amenințării cu 
forța.

Ca un corolar al acestor măsuri, 
statele participante se angajează 
șă depună toate eforturile pentru 
a reglementa in mod exclusiv paș
nic orice diferend dintre ele. A- 
doptarea prin consens a propune- 
tilor românești constituie o afir-

• In sălile Muzeului „Noile 
galerii berlineze". din capitala 
R.D. Germane, a fost inaugura
tă o cuprinzătoare expoziție de 
artă populară românească. Cele 
peste 6o0 de exponate, selecțio
nate din bogata colecție a Mu
zeului de artă populară din 
București, reprezintă țesături, 
ceramică, obiecte din lemn fi 
costume. Georg Schneider, di
rectorul muzeului, a vorbit des
pre tradițiile și bogăția artei 
populare românești. Au partici
pat reprezentanți ai Ministeru
lui de Externe, ai 
Culturii și ai altor 
R.D.G., precum și 
corpului diplomatic.

Ministrul de
Norvegiei, Knut Frydeniund, și 
încheiat vizila oficială in R. D. Ger
mană. El a avut convorbiri cu omo
logul său. Oskar Fischer, și a sem
nat un acord de cooperare pe ter
men lung intre Norvegia și R.D.G.

externe al
-a

Ministerului 
instituții din 
membri ai

0 reuniune care dezbate pr°- 
bleme privind evoluția situației so- 
cial-politice și economice din Chile 
s-a deschis la Colonia Tovar (Ve
nezuela). Participă Clodomiro Al- 
meyda. fost ministru de externe in 
guvernul Frontului Unității Popu
lare. A. Rodriguez. fost senator din 
partea Partidului Socialist din Chile, 
B. Leighton și G. Valdes, foști mi
niștri de interne și. respectiv, de ex
terne in guvernul Eduardo Frei, Re
nan Fuentealba, lider al Partidului 
Democrat-Creștin, Anselmo Sule și 
Carlos Morales Abarzua. reprezen
tanți ai conducerii Partidului Ra
dical din Chile.

Președintele Insulelor 
COHlOre Ahmed Abdallah, a adre
sat O.N.U. o scrisoare prin care in
formează organizația mondială des
pre proclamarea, la 6 iulie, a inde
pendenței fostei colonii franceze. 
Președintele cere oficial, in același 
timp, admiterea Insulelor Comore in 
O.N.U.

Italia și Republica Viet
namului de Sud au hotărit £â 
stabilească relații diplomatice la rang 
de ambasadă, anunță un comunicat 
comun publicat la Paris de amba
sadele celor două țări.

Departamentul de Stat al
S.U.A. a cerut, joi, Congresului să 
acționeze în vederea anulării așa- 
numitului „amendament" Byrd, 
care permite importul de crom și 
de alte materii prime din Rhodesia, 
pentru ca S.U.A. să-și îndeplinească 
obligațiile internaționale, decurgind 
din instituirea sancțiunilor economice 
împotriva Rhodesiei.

Guvernul elvețian • anun- 
țat adoptarea unor măsuri vizind re
ducerea numărului 
străini care lucrează 
mare a dificultăților 
prezent de economia 
acum au și fost concediati aproxi
mativ 60 000 de salariați — majori
tatea italieni.

muncitorilor 
in țară, ca ur- 
intimpinate in 
elvețiană. Pină

® PICTURA 
LETNICIRE 
FEMININĂ. In Mithila- 4 
giune din nord-estul Indici, er 
xistă tradiția — veche de 3 OOP 
de ani — ca toate femeile sa 
picteze. Ca o reminiscență a uj- 
nui indepărtat trecut matriarc
hal, bărbații nu au acces la af- 
ceastă indeletnicire — aici exk 
clusiv feminină. Picturile care 
decorează pereții locuințelor, 
hirtia in care se împachetează 
cadourile rituale, dc un mare 
rafinament. îngemănează teh-- 
nici ce amintesc de arta Egipt- 
tului antic, cu altele proprii pic
turii cubiste. Culorile, minerale 
și vegetale, sint aplicate cu ajut- 
torul unei bucăți de stofă, iar 
contururile sint realizate cu un 
fir de bumbac, ținut intre deger 
tul mare și cel arătător. De o 
mare ingeniozitate in descope-- 
rirea de noi și noi motive, lu
crările anonime ale pictorițelor 
din Mithila au constituit o ade
vărată revelație pentru vizitator 
rii recentei expoziții dc la Mu
zeul de artă decorativă de la 
Paris.

lucru creat de conferință 
elaborarea măsurilor res- 
a realizat, la începutul a- 
săptămini. după -cum s-a 
un acord deplin asupra an

samblului de măsuri propuse 
România, munca de redactare 
acestui text închcindu-se cu suc
ces.

Problema nerecurgerii efective la 
folosirea forței sau amenințării cu 
forța constituie una din proble- 
mele-cheie ale unei reale securități: 
o adevărată securitate internațio
nală, care să-și merite numele, nu 
poate fi concepută in condițiile 
perpetuării actelor de forță, de 
presiune si dc amenințare cu forța 
In relațiile interstatale. Nerecurge
rea la forță este, după cum bine 
se știe, un principiu recunoscut al 
dreptului internațional. Experiența 
arată însă că. din păcate, practicile 
de a se recurge la acțiuni care pe
riclitează pacea și securitatea 
au dispărut și nu dispar de 
sine din relațiile internaționale.

Este meritul României de a 
relevat importanța cardinală 
abolirii definitive a forței, 
instituirea unui sistem trainic 
securitate in Europa, de a fi pre
zentat in acest sens propuneri con
crete si constructive, conforme in
tereselor vitale ale națiunilor eu
ropene. de a fi militat. împreună 
cu alte state participante, cu tena
citate și perseverență, pentru afir
marea acestor deziderate și pentru

de
a

nu 
la

fi 
a 

pentru 
de

Adoptarea documentului privind excluderea
folosirii forței în relațiile intereuropene

ridic al statelor de a da efect, 
mân toate mijloacele și in toate 
formele pe care le consideră cores
punzătoare. obligației de a se ab
ține de la folosirea forței sau a 
amenințării cu forța in relațiile 
lor. Cu privire la aspectul militar, 
documentul prevede abținerea sta
telor de la orice folosire a forțelor 
lor armate 
participant și în special de la in
vazia sau atacul asupra teritoriu
lui altei țări. Această măsură dă ex
presie ideii românești privind inter
zicerea pătrunderii și menținerii 
de trupe pe teritoriul altor stale 
fără acordul acestora. Se prevede, 
de asemenea, abținerea de la orice 
manifestare de forță care ar ur
mări să oblige alt stat participant 
să renunțe la deplina exercitare a 
drepturilor sale suverane. Pe plan 
economic, statele participante se 
angajează să se abțină de la orice 
act de constringere economică vi
zind subordonarea intereselor pro
prii exercitării de către un alt stat 
a drepturilor inerente suveranității 
sale. în sfera relațiilor culturale, 
documentul prevede promovarea 
ur.ui climat de încredere și respect 
între popoare, in conformitate cu 
obligația statelor de a se abține de 
la propaganda de război și de la

împotriva altui stat

mare elocventă 
ansamblu a tării 
căreia securitatea 
ne un sistem de
me din partea tuturor statelor, pre-

a concepției de 
noastre, potrivit 
in Europa impu- 
angajamente fer-

cum și măsuri concrete de natură 
să ducă la excluderea folosirii for
ței și a amenințării cu forța in re
lațiile dintre state, să ofere tutu
ror țărilor garanția deplină că 
sint la adăpost de orice act de a- 
gresiune. că se pot dezvolta liber, 
în concordantă cu interesele și 
voința lor. extinzind colaborarea 
dintre ele pe temeiul principiilor 
fundamentale ale dreptului inter
național. Astfel. Conferința gene- 
ral-europeană lansează, pentru pri- • 
ma oară in istoria continentului, 
un. document cu valoare politică și 
practică remarcabilă, care statuea
ză un angajament multilateral pen
tru abolirea definitivă a forței, 
ceea ce este de natură să deschidă 
calea pentru făurirea unei Europe 
s păcii, securității depline și cola
borării.

Renegocieri turco-ameri- 
00116. statele Unite au acceptat ce
rerea guvernului de la Ankara pri

Scumpirea benzinei în 
S.U.A. Compania americană „Gulf- 

Oil“ a anunțat majorarea prețului 
benzinei, urmind seria deciziilor si
milare adoptate cu o săptămînă 
urmă 
fante 
care 
cenți

în 
de 14 dintre cele mai impor- 
societăti petroliere din S.U.A. 
au majorat prețul cu 1.4—3 
per gallon.

• LOCOMOTIVE
LE CU ABURI ȘI-AU ÎN
CHEIAT CARIERA ÎN JA
PONIA. După aproximativ 
un secol de serviciu, locomoti- 
yele cu aburi vor li scoase in 
curind din dotarea căilor ferate 
japoneze. Un număr de 84 d 
locomotive cu aburi din Hc.a 
kaido vor fi înlocuite, pină in 
luna decembrie, de 76 locomoti
ve Diesel. Locomotivele cu a- 
buri au fost deja scoase din ex
ploatare în celelalte prefecturi 
nipone. De menționat că, in a- 
nul 1946. in Japonia existau 
5 958 locomotive cu aburi.

Corneliu VLAD
Geneva

documentului 
la forță este 
vorba de tin

ll NINCICI. șeful delegației Iugoslaviei : ..Adoptarea 
privitor la măsurile care să facă efectivă nerecurgerea 
un moment important in desfășurarea conferinței. Este 
mare succes al României și in general de un succes al țărilor mici 
fi mijlocii, care au sprijinit această inițiativă".

J. VAN EBBENHORST TENGBERGEN. delegatul Olandei : „Sintem 
foarte mulțumiți că inițiativa României a fost încununată de succes. 
Am admirat, de-a lungul negocierilor, tenacitatea, puterea de convin
gere. forța argumentației desfășurate de România in susținerea idei
lor sale. Pentru Olanda este de cea mai mare importantă faptul că, 
prin această inițiativă românească, se dă expresie netă principiului 
nerecurgerii la forță, tn afirmarea acestui obiectiv, țările mici și mij
locii participante la conferință au jucat un rol deosebit de activ. De 
altfel, toate țările au subscris la principiul nerecurgerii la- forță. Dar 
nici in acest domeniu, nici in altele, declarațiile de bune intenții nu 
sint suficiente. Tocmai de aceea. România merită toate felicitările pen
tru succesul obținut, in ciuda tuturor dificultăților intimpinate pe par
cursul negocierilor",

EDOUARD BRUNNER, delegatul Elveției : „Sintem satisfăcuți de 
rezultatele la care s-a ajuns. Adoptarea propunerii romanești este o 
hoiărire realistă și semnificativă. In acest fel se concretizează pentru 
prima oară o idee foarte importantă pe planul relațiilor intereuropene 
— ideea nerecurgerii la fottyă".

Furtuni în S. U. A.
Rampa de lansare a cabinei 

..Apollo" a fost lovită de trăznet în 
două rinduri. in cursul unei furtuni 
cu puternice descărcări electrice, 
produsă joi noaptea. După verificări 
minuțioase efectuate in cursul 
de vineri. N.A.S.A. a anunțat 
grație rețelei de protecție 
recent, nici unul 
spațiale sau ale 
1 B" nu a avut 
întregii coaste a 
află ceiitrul spațial, s-au produs, de 
altfel, perturbatii meteorologice, în 
citeva zone învecinate fiind semna
late puternice tornade care au pro
vocat pagube materiale.

De la Cape Canaveral se transmi
te. pe de altă parte, că faza preli
minară a numărătorii inverse in ve-

zilei 
că. 

instalate 
din sistemele navei 

rachetei ..Saturn 
de suferit. Asupra 
Floridei, unde se

și R. F. Germania
derea lansării 
iulie continuă

prevăzute pentru 
normal.

★
furtună. însoțită
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O puternică 
grindină, s-a abătut, vineri 
amiază, asupra orașului Karlsruhe și a 
împrejurimilor sale, cauzind impor
tante pagube materiale. Mai multe 
cabluri pentru transportul curentului 
electric au fost rupte de trăsnet, iar 
pe unele porțiuni de șosea circulația 
a fost complet paralizată.

Grindina, de mărimea unui ou de 
porumbel, a distrus copacii și o parte 
din culturile agricole. Mai multe 
subsoluri au fost inundate.

Șoseaua federală nr. 3 a fost în
chisă pe porțiunea dintre Karlsruhe 
și Wolfartsweier.

de 
dupa- 

și a

încheierea conferinței aîricano-arabe
Adoptarea unor documente prevăzînd stringerea cooperării 

între cele două grupuri de state
CAIRO 11 (Agerpres). — La Cairo 

s-au încheiat lucrările conferinței a- 
fricano-arabe de cooperare, la care 
au luat parte reprezentanți din 23 de 
state. Au fost aprobate schița unei 
declarații comune și programul de 
acțiune menit să ducă la stringerea 
cooperării între cele două grupuri de 
state.

Declarația cuprinde angajamentele 
reciproce privind sprijinirea luptei 
pentru cauza națională a statelor re
prezentate. ca și afirmarea dorinței 
lor de a extinde relațiile dintre ele, 
în domeniile politic, diplomatic; ma-

grupuri de state
terial și al asistenței morale acor
date mișcărilor de eliberare africa
ne și arabe recunoscute de Orga
nizația Unității Africane și de Liga 
Arabă. Sint condamnate toate for
mele de discriminare și colonialism.

în ceea ce privește programul de 
acțiune, se precizează că statele a- 
rabe si-africane vor acționa pentru 
cooperarea in domeniile politic, di
plomatic. economic, financiar, comer
cial. cultural și tehnic. Un comitet 
permanent arabo-african se va întilni 
periodic pentru a analiza punerea în 
aplicare a hotâririlor adoptate.

STIL TEXAN...
„Ploaie de dolari" 

miercuri dimineață, 
din statul Texas.
fenomen 

deschiderea
blindat care

a

• ÎN
O veritabilă 
s-a produs, 
pc o șosea 
Neobișnuitul 
provocat de 
unui camion
porta bancnote destinate unei 
bănci din localitatea Beckville. 
Ciocnindu-se de o camionetă și 
răsturnindu-se, mașina blindată 
a lăsat să se răspindească suma 
de 3 milioane de dolari, in bi
lete de bancă și monede. U:i 
polițist — aflat, din întâmplare, 
in apropiere — a intervenit ime
diat. in cel mai pur stil texan. 
El s-a instalat pe acoperișul au
tovehiculului răsturnat, impie- 
dicindu-i cu pistolul in mina pe 
automobiliști sau pe trecători 
să se apropie, in timp ce ocu- 
panții celor două mașini intrate 
in coliziune, marcați încă de șo
cul impactului, adunau în grabă 
prețioasele hirtii împrăștiate de 
vint. Poliția texană a anunțat 
că a fost recuperată aproape în
treaga sumă, din care lipsesc 
doar citeva monede.

• DUPĂ NUMAI 12 
ANI. Roy James, unul dintre 
autorii celebrului atac al trenu
lui poștal, de la 8 august 1963. 
va fi pus în libertate in urmă
toarele săptămini — a anunțat, 
Ia Londra, un purtător 
vint al Ministerului de 
Condamnat la 30 de ani 
soare, el a efectuat din 
pedeapsă doar 12 ani. 
Biggs, principalul 
al atentatului.
zent în Brazilia, fiind singurul 
dintre participanții la ,,hold-up“ 
aflat în libertate.

de cu-
Interne, 

inchi- 
această 
Ronald

organizator 
trăiește în pre-
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