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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.

în ziua de 16 iulie a avut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a examinat modul în care s-au apli
cat hotărîrile și măsurile stabilite, prevederile Decretului cu pri
vire la instituirea stării de necesitate, în vederea combaterii inun
dațiilor și înlăturării urmărilor acestora.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că, datorită activității 
intense a populației, desfășurată sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, sînt pe cale de a fi înlăturate rapid con
secințele calamităților. în legătură cu aceasta, a fost adoptată o 
hotărîre cu privire la încetarea stării de necesitate, cu excepția 
județelor limitrofe Dunării, și măsurile ce se impun în continuare 
în întreaga țară pentru recuperarea pagubelor provocate de inun
dații și desfășurarea normală a întregii activități productive.

Hotărîrea se dă publicității.
In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a ascultat o infor

mare cu privire la vizitele în țara noastră și convorbirile purtate 
cu primul ministru al statului Trinidad-Tobago, Eric Williams, și 
cancelarul federal al Austriei, Bruno Kreisky.

Comitetul Politic Executiv apreciază rezultatele acestor con
vorbiri ca o contribuție remarcabilă la promovarea relațiilor 
României cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială, la 
promovarea principiilor noi în raporturile dintre state, la creșterea 
rolului țărilor mici și mijlocii, țărilor în curs de dezvoltare, al ță
rilor neangajate în viața internațională, la soluționarea în inte
resul și cu participarea tuturor popoarelor a problemelor lumii 
contemporane, în folosul cauzei păcii, securității, înțelegerii și 
cooperării în lume.

Documentele semnate între Republica Socialistă România și 
sfatul Trinidad-Tobago deschid calea unei bune și prietenești 
colaborări între cele două țări și popoare, în domeniile politic, 
economic, tehnico-științific și cultural, al conlucrării lor pe plan 
internațional pentru realizarea unei noi ordini economice și poli
tice, a unei lumi mai drepte și mai bune.

Comitetul Politic Executiv apreciază că vizita cancelarului 
federal al Austriei, convorbirile cu președintele Republicii Socia
lista România au pus în evidență dorința comună de a întări co
laborarea în toate domeniile, relațiile de prietenie și conlucrare 
rodnică dintre cele două popoare și țări, voința acestora de a 
acționa pentru edificarea securității europene, pentru înfăptuirea 
în viață a înțelegerilor ce se realizează în acest sens, pentru 
accentuarea cursului vieții politice europene pe calea cooperării, 
destinderii și a înțelegerii.

Rezultatele convorbirilor româno-austriece la nîvel înalt, do
cumentele semnate și înțelegerile convenite au pus bazele unei 
largi și intense colaborări între cele două țări. Ele vor impulsiona 
cooperarea economică, tehnico-științifică și culturală, oferind un 
cadru propice promovării pe mai departe a conlucrării româno- 
austriece în viața internațională, în folosul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii în Europa și în întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri corespunzătoare 
în vederea transpunerii în viață a documentelor și înțelegerilor 
realizate cu prilejul vizitelor primului ministru al statului Trinidad- 
Tobago și a cancelarului federal al Austriei.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de asemenea, unele 
probleme în legătură cu apropiata ședință plenară a Comitetului 
Central al P.C.R.

Miercuri dimineață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, s-a 
lntilnit cu Schafik Jorge Handal, se
cretar general al Partidului Comunist 
din Salvador, care se află tntr-o vi
zită în tara noastră la invitația C.C. 
al P.C.R.

La întrevedere a participat tovară
șul Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, șe- 
cretar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu gratitudinea pen
tru posibilitatea ce i s-a oferit de a 
vizita România, de a cunoaște reali
zările remarcabile obținute de po
porul român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român. în construi
rea unei economii socialiste puterni
ce. pe calea bunăstării materiale și 
ridicării nivelului său de viață.

în cadrul Întrevederii s-au remar
cat, cu satisfacție, de ambele părți, 
bunele relații statornicite între Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din Salvador și a fost afir
mată hotărîrea comună da a lărgi și 
mai mult aceste legături in interesul 
prieteniei și colaborării dintre țările 
și popoarele noastre, al întăririi uni
tății și solidarității mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

In continuare a avut loc o infor
mare reciprocă privind activitatea șl 
preocupările celor două partide.

S-a procedat, totodată, la un schimb 
de vederi asupra unor probleme in
ternaționale actuale și ale mișcării 
comuniste și muncitorești, subliniin- 
du-se schimbările rapide care au loc 
în raportul de forțe, ceea ce impune 
intensificarea luptei unite a popoare
lor pentru înlăturarea politicii impe

rialiste, colonialiste și neocolonialis- 
te de dominație, de asuprire națio
nală și socială, pentru instaurarea 
unor principii noi in relațiile inter
naționale, a unei noi ordini econo
mice și politice în lume. In acest ca
dru s-a relevat importanța unirii, pe 
plan național și internațional, a tu
turor forțelor revoluționare, democra
tice, progresiste și antiimperialiste 
în procesul de accelerare a transfor
mărilor ce au loc in prezent în în
treaga lume, pentru rezolvarea pro
blemelor internaționale cu partici
parea pe bază de egalitate a tuturor 
statelor, pentru afirmarea dreptului 
popoarelor de a fi stăpîne pe pro
priile lor destine, de a trăi libere, 
de a se bucura de toate cuceririle 
civilizației și progresului.

întrevederea s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Delegația Uniunii Socialiste Sudaneze

HOTĂRÎREA
Comitetului Politic Executiv

el C.C. el P.C.R.
cu privire la măsurile ce se impun în continuare 

pentru înlăturarea cît mai grabnică a efectelor inundațiilor
Comitetul Politic Executiv constată cu profun

dă satisfacție că, la chemarea conducerii parti
dului, a secretarului general al partidului, tova- 
rășW Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți oamenii 
muhJI, fără deosebire de naționalitate, întregul 
nostru popor au acționat cu toate forțele în 
lupta pentru prevenirea și combaterea efectelor 
inundațiilor, pentru a asigura desfășurarea nor
mală a întregii activități productive.

în toată această perioadă, pe baza hotărîrilor 
Comitetului Politic Executiv, a prevederilor De
cretului cu privire la instituirea stării de necesi
tate, s-au luat pretutindeni măsuri energice pen
tru mobilizarea, sub conducerea organizațiilor 
de partid, a întregii populații apte de muncă, 
pentru concentrarea tuturor mijloacelor tehnice 
șl materiale necesare pentru apărarea localită
ților, a obiectivelor economice, a culturilor agri
cole, pentru strîngerea și salvarea recoltei, pen
tru punerea în funcțiune cit mai grabnic a 
unităților economice afectate, restabilirea căilor 
de comunicații, a rețelelor electrice și de tele
comunicații, pentru limitarea pagubelor aduse 
avutului obștesc și personal.

Pentru eroismul și abnegația cu care s-a ac
ționat, pentru spiritul de sacrificiu de care s-a 
dat dovadă, pentru munca neobosită de zi și 
noapte, depusă în aceste împrejurări grele pen
tru țară, Comitetul Politic Executiv adresează 
felicitări clasei noastre muncitoare, țărănimii, 
tuturor oamenilor muncii, activiștilor de partid 
și de stat, ai organizațiilor obștești, militarilor, 
membrilor gărzilor patriotice, tuturor cetățenilor, 
care, strins uniți în jurul partidului, și-au inde- 
plinit cu înalt simț aî răspunderii datoria față de 
patria noastră socialistă. Comitetul Politic Exe
cutiv apreciază modul exemplar in care și-au 
îndeplinit misiunea unitățile Ministerului Apărării 
Naționale și ale Ministerului de Interne, formațiu
nile gărzilor patriotice.

întreaga activitate desfășurată în aceste zile 
a demonstrat incă o dată forța partidului nos
tru, capacitatea națiunii noastre socialiste de a 
învinge orice greutăți, încrederea nestrămutată 
a întregului popor în partid, în politica sa.

Comitetul Politic Executiv dă o înaltă apre
ciere activității neobosite desfășurate în aceste 
zile grele de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
exemplu viu de patriotism și dăruire comunistă. 
Conducînd nemijlocit ampla acțiune de înlătu
rare a pericolului inundării Capitalei, în perma
nență prezent în zonele afectate de inundații, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a stimulat și mo
bilizat energiile națiunii, a organizat eforturile 
întregului popor în marea bătălie împotriva ca
lamităților naturale, pentru lichidarea urmărilor 
acestora, pentru revenirea la normal a întregii 
activități.

Datorită mobilizării puternice a întregului 
partid și popor, sînt pe cale să fie înlăturate 
consecințele Inundațiilor, recolta este în mare 
parte strînsă, inclusiv în județele grav calami
tate ; a fost reluată activitatea normală în in
dustrie — cu excepția unui număr mic de între
prinderi mai puternic afectate — precum și în 
transporturi 9! telecomunicații; în toate județele

se acționează intens pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan, pentru efectuarea 
reinsămînțărilor și a lucrărilor de întreținere a 
culturilor agricole.

Pornind de la situația existentă în prezent în 
țară, Comitetul Politic Executiv hotărăște:

1. Să înceteze starea de necesitate pe teri
toriul țării, cu excepția județelor limitrofe Du
nării.

Toate organele și organizațiile de partid, de 
stat și obștești, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județele de pe Dunăre vor acționa in con
tinuare cu cea mai mare hotărîre pentru înfăp
tuirea măsurilor stabilite anterior în vederea pre
venirii revărsărilor apelor pe întregul curs al 
fluviului. Să se vegheze in permanență la întă
rirea și înălțarea digurilor, să fie mobilizată în
treaga populație, militarii, gărzile patriotice, in- 
tregul activ de partid și de stat, pentru a asi
gura îndeplinirea tuturor lucrărilor prevăzute in 
planurile de apărare împotriva inundațiilor.

2. Să se acționeze în continuare pentru repu
nerea în funcțiune a tuturor capacităților de pro
ducție afectate, pentru recuperarea integrală a 
rămînerilor în urmă și a pierderilor provocate de 
calamități. Este necesar să se stabilească pe 
fiecare minister și în fiecare județ care a avut 
de suferit de pe urma calamităților modul de 
recuperare a pierderilor. Totodată, întreprinderile 
care nu au avut de suferit de pe urma inundații
lor vor trebui 6ă realizeze producții suplimentare 
la produsele cerute in mod deosebit la export, 
cît și pe piața internă, astfel încît să se asigure 
recuperarea integrală a pierderilor din industrie, 
agricultură și alte domenii.

O atenție deosebită trebuie acordată produc
ției destinate exportului, recuperării restanțelor 
determinate de calamitățile naturale, realizării 
integrale a sarcinilor de export și de reducere 
a importului.

3. Organele și organizațiile de partid, comi
tetele executive ale consiliilor populare și con
ducerile unităților agricole vor lua măsuri de 
mobilizare a țărănimii muncitoare, specialiștilor 
agricoli și a tuturor cetățenilor, de folosire a 
întregului parc de utilaje și mașini pentru : înche
ierea recoltării, in cel mai scurt timp, fără pier
deri, a culturilor de vară și îndeosebi a păioase- 
lor; transportul și depozitarea in bune condiții 
a intregii recolte; continuarea acțiunilor de 
scurgere a apelor de pe suprafețele inundate și 
de pe cele unde încă mai băltește apa ; efec
tuarea lucrărilor de întreținere și de completare 
la culturile afectate parțial de inundații; insă- 
mînțarea de culturi duble, îndeosebi porumb și 
legume, pe suprafețe mai mari decît cele pre
văzute prin plan, aflt pe terenurile afectate de 
calamități, cît și pe cele de pe care s-a strins 
recolta, în vederea compensării pierderilor pro
vocate de inundații in agricultură; recoltarea, 
■transportul și depozitarea corespunzătoare a în
tregii producții de furaje, realizarea producțiilor 
de carne și lapte planificate.

Comitetele județene de partid, consiliile popu
lare vor lua in continuare măsuri ferme, in con

cordanță cu Legea privind organizarea produc
ției și a muncii în agricultură, de organizare în 
bune condiții a tuturor lucrărilor agricole, sta
bilind orare de lucru și sarcini obligatorii pentru 
toate unitățile agricole, toate formațiunile de 
lucru, pentru toți lucrătorii de pe ogoare. Este 
necesar ca organizațiile de partid și consiliile 
populare comunale să acționeze energic pentru 
întărirea disciplinei muncii în agricultură, exe
cuția la timp și de calitate a tuturor lucrărilor 
din campania agricolă.

Comitetele |udețene de partid să la măsuri 
pentru a asigura funcționarea fără întrerupere a 
tuturor mașinilor agricole, să organizeze cu forțe 
locale activitatea de reparații a mașinilor agri
cole și producerea unor piese de schimb ne
cesare.

4. Este necesar ca în fiecare județ să se ia 
în continuare măsuri de refacere, întărire și ex
tindere a digurilor de apărare în soluții defini
tive. de realizare a lucrărilor de regularizare șl 
adîncire a albiei rîurilor pentru apărarea locali
tăților și a unităților economice de eventualele 
revărsări ale apelor.

De asemenea, se Impune luarea tuturor mă
surilor de reparare și consolidare a căilor de 
comunicații — căi ferate, drumuri, poduri — asi- 
gurîndu-se pretutindeni restabilirea în cel mal 
scurt timp a activității normale in transporturi.

în acest scop, să fie mobilizate toate forțele 
de care dispun județele, să se asigure partici
parea la aceste lucrări a cetățenilor — munci
tori, țărani, intelectuali, studenți, elevi — a uni
tăților Ministerului Apărării Naționale și ale Mi
nisterului de Interne, a gărzilor patriotice. Pre
tutindeni este necesar să se acționeze energic, 
pe baza unor planuri speciale, pe care trebuie 
să le adopte fiecare comitet județean de partid.

Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor 
să prezinte intr-un termen scurt un program de 
consolidare și protecție a căilor ferate, precum 
și de suprainălțare a drumurilor și de lărgire a 
deschiderii podurilor care s-au dovedit nesatis
făcătoare în condițiile recentelor inundații.

★
Comitetul Politic Executiv apreciază că există 

toate condițiile ca, pină la sfîrșitul anului, prin 
muncă intensă desfășurată în toate sectoarele 
de activitate, in primul rind in industrie și agri
cultură, să se recupereze in întregime pierde
rile suferite. Acest obiectiv va necesita eforturi 
susținute, o activitate intensă din partea tuturor 
organelor și organizațiilor de partid, a organelor 
de stat, de mobilizare a oamenilor muncii și or
ganizare exemplară a activității lor productive.

Comitetul Politic Executiv adresează muncito
rilor, țăranilor, intelectualilor, întregului popor 
chemarea de a-și concentra in continuare efor
turile, toată energia și capacitatea în vederea 
înlăturării grabnice a urmărilor inundațiilor, pen
tru a asigura dezvoltarea economico-socială în 
ritm susținut a patriei și ridicarea bunăstării celor 
ce muncesc, de a înfăptui neabătut hotărîrile 
Congresului al Xl-lea al Partidului Comunist 
Român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, la 16 iu
lie, delegația Uniunii Socialiste Su
daneze. condusă de EI Rashid El Ta- 
her. membru al Biroului Politic al 
Uniunii Socialiste Sudaneze, pre
ședintele Adunării Naționale Popu
lare din Sudan, care, la invitafia C.C. 
al P.C.R., face o vizită de prietenie 
in țara noastră.

Din delegație fac parte dr. Ahmed 
Abdel Karim Badri, secretar al Co
misiei profesionale a Uniunii Socia
liste Sudaneze, și Mohammed El Has
san A El Hag, membru al Comisiei 
pentru relații externe a Uniunii So
cialiste Sudaneze, secretar general al 
Adunării Naționale Populare.

La primire au luat parte tovarășii 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Nicolae Gio- 
san. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Naționale.

A participat Sayed Sharief Ahmed, 
ambasadorul Sudanului la București.

In timpul întrevederii s-a eviden
țiat cu deosebită satisfacție că rela
țiile de prietenie și colaborare dintre

Partidul Comunist Român si Uniu
nea Socialistă Sudaneză, dintre Ro
mânia și Sudan, cunosc o dezvoltare 
ascendentă, în toate domeniile de ac
tivitate. A fost reafirmată hotărîrea 
comună de a acționa în continuare 
pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a tuturor acordurilor 
și convențiilor tncheiate cu pri
lejul întilnirilor și convorbirilor 
dintre șefii celor două state, 
de a amplifica ' legăturile de cola
borare prietenească dintre organiza
țiile politice, de masă și obștești, de 
a extinde și diversifica pe planuri 
multilaterale cooperarea dintre Româ
nia și Sudan, spre binele celor două 
popoare, al cauzei păcii și securității 
internaționale.

Conducătorul delegației a transmis 
dorința președintelui Gaafar Moham
med Nimeiri ca relațiile româno-su- 
daneze în domeniile politic, econo
mic să se dezvolte in continuare. 
Totodată. oaspetele a dat o înaltă 
apreciere rezultatelor obținute de po
porul român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, în dezvolta
rea industriei și agriculturii. în în
florirea multilaterală a patriei.

La rindul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, subliniind importanta ex

tinderii și adîncirii relațiilor dintre 
România și Sudan, dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Socia
listă Sudaneză, dintre parlamentele 
celor două țări, a arătat că România 
este animată de dorința ca relațiile 
româno-sudaneze să se amplifice tot 
mai mult în viitor.

Convorbirea a evidențiat, de ase
menea. hotărîrea celor două țări si 
partide de a conlucra și mai strins 
în viata internațională pentru pro
movarea unei politici noi. bazată pe 
egalitate, respect al independenței și 
suveranității tuturor statelor, pentru 
lichidarea subdezvoltării, pentru a 
pune bazele unei noi ordini econo
mice menite să asigure o largă co
laborare si stabilitate economică, 
realizarea unei lumi a păcii și secu
rității, in care fiecare națiune să se 
poată dezvolta liber, corespunzător 
voinței și aspirațiilor sale.

In încheiere, tovarășul Nicolat 
Ceaușescu a transmis conducerii U- 
niunii Socialiste Sudaneze, poporului 
sudanez prieten cele mai bune urări 
de succes în activitatea consacrată 
dezvoltării tării pe calea progresului, 
bunăstării și independentei.

Convorbirea s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Președintele firmei „Continental Grain Company"
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Ni col a» 
Ceaușescu, a primit, miercuri după- 
aniiază, pe Michel Fribourg, preșe
dinte și proprietar al „Continental 
Grain Company". Oaspetele a fost

însoțit de Bernard Cremieux. direc
tor pentru Europa al companiei.

La primire a luat parte Ion Pățan, 
viceprim-ministru și ministrul co
merțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu s-a

întreținut cu oaspeții asupra unor 
probleme privind promovarea cola
borării economice intre întreprinderi 
românești de . comerț , exterior fi 
„Continental Grain Company".

întrevederea s-a desfășurat într-o' 
atmosferă cordială.

Județele Ialomița, Constanța și Vrancea 
au terminat recoltatul griului

TELEGRAME ADRESA TE C. C. AL P. C. R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Cu deosebită bucurie și satisfacție, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Ialomița — se subliniază in 
telegrama adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, de către 
Biroul Comitetului județean Ialomița 
al P.C.R. — mobilizați de vibranta 
chemare adresată intregii națiuni 
de a acționa energic și cu toate 
forțele pentru înlăturarea grabni
că a efectelor inundațiilor și strîn
gerea recoltei, raportează conducerii 
partidului, dumneavoastră personal, 
că în județul nostru s-a încheiat re
coltatul griului pe cele 116 600 hec
tare cultivate în întreprinderile agri
cole de stat și cooperativele agricole 
de producție.

Neobosita dumneavoastră activitate 
de conducere nemijlocită a acțiunii 
de importanță națională de dimi
nuare a efectelor inundațiilor, pen
tru organizarea exemplară a muncii 
In toate sectoarele, prezența In ju
dețul nostru la Ciochina. Dragoș 
Vodă. Slobozia, indicațiile pre'țioase 
pe care le-ați dat in aceste zile de 
grea încercare pentru poporul ro
mân au constituit pentru mecaniza
torii. țăranii cooperatori, specialiștii 
și toți lucrătorii ogoarelor. în frunte 
cu comuniștii, un însuflețitor imbold. 
Ei și-au înzecit eforturile in vederea 
eliminării urgente a apei de pe toate 
terenurile și însămînțarea culturilor 
succesive pe suprafețe cît mai mari.

Vă raportăm că în prezent, așa 
cum ne-ați indicat, sîntem mobilizați 
și acționăm cu toate forțele pentru 
Înfăptuirea măsurilor privind recu

perarea într-un termen cît mai scurt 
a pagubelor provocate de calamitățile 
naturale și pentru a pune stavilă a- 
pelor Dunării In perioada ce ur
mează.

*

Lucrătorii ogoarelor județului Con
stanta, in frunte cu comuniștii, ra
portează printr-o telegramă a Comi
tetului județean Constanța al P.C.R., 
încheierea la 15 iulie a campaniei de 
recoltare a griului și a celorlalte ce
reale păioase.

In această amplă și dirză bătălie, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral al partidului, îndemnurile dum
neavoastră de zi cu zi ne.-au fost far 
călăuzitor — se arată în telegramă. 
Astăzi, întreaga recoltă de pe supra
fața cultivată cu griu de 151 400 ha 
este strinsă.

In actualele condiții deosebite, 
considerăm mai mult ca oricînd că 
încheierea strîngerii recoltei de grîu 
este doar o etapă in efortul general 
neîntrerupt pentru a asigura în acest 
an producții bogate la toate cultu
rile. pentru a ne aduce o contribuție 
cit mai mare la recuperarea pagube
lor provocate de inundații în multe 
zone agricole ale țării. In acest scop, 
ne înnoim încă o dată față de dum
neavoastră angajamentul nostru de 
a insămînța, după cereale păioase, 
peste 100 000 hectare de culturi du
ble, îndeosebi cu porumb pentru boa
be. Față de prevederile inițiale, vom 
însămînța în plus peste 15 000 hec
tare porumb și 790 hectare cu le
gume.

însuflețiți de chemarea patriotică 
adresată întregului popor, de pre
țioasele dumneavoastră indicații 
— subliniază telegrama adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Biroul Comitetului 
județean Vrancea al P.C.R. — 
mecanizatorii, lucrătorii din între
prinderile agricole de stat, țăranii 
cooperatori și specialiștii din agri
cultura județului Vrancea, avindu-i 
în primele rînduri pe comuniști, au 
acționat cu dăruire și abnegație, reu
șind în ziua de 16 iulie să încheie 
recoltatul griului pe întreaga supra
față de 37 700 hectare.

Concomitent, ca urmare a măsu
rilor luate, s-au depus eforturi sus
ținute la eliberarea terenurilor, s-a 
lucrat in schimburi prelungite, ziua 
și noaptea, la executarea arăturilor 
și pregătirea solului, pe care s-au 
însămințat în cultură dublă peste 
15 000 hectare, din care 3 500 hectare 
cu porumb boabe și peste 700 hec
tare cu legume.

în prezent. lucrătorii din agricul
tura județului Vrancea își concen
trează eforturile Ia lucrările de în
treținere a lanurilor de porumb si 
floarea-soarelui. a întinselor planta
ții viticole, a grădinilor de legume și 
celorlalte culturi, la recoltarea fu
rajelor și intensificarea activității 
in zootehnie în scopul realizării 
unor producții sporite, contribuind 
astfel la recuperarea pierderilor mari 
pe care agricultura. întreaga econo
mie a țării noastre !e-au avut d# 
suferit în urma inundațiilor.
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ANGAJAMENTUL SUPLIMENTAR
cuvint de cinste, datorie față de țară

Constructorii de tractoare din Brașov, siderurgiștii din Călan, constructorii de strunguri arădeni
Colectivele de întreprinderi din 

Întreaga țară' trăiesc zile de inten
să mobilizare la muncă pentru re
cuperarea pierderilor provocate de 
inundații, pentru asigurarea unei 
activități productive normale, rea
lizarea planului și a angajamente
lor în ultimul an al cincinalului. 
Adresîndu-se muncitorilor, ingine
rilor, tuturor lucrătorilor din fa
brici și uzine, din toate unitățile 
economice. Secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicoîae 
Ceaușescu, a indicat, cu prilejul 
recentelor controale făcute in zo
nele calamitate, ca peste tot să se 
asigure o puternică concentrare de 
forțe, să se dea dovadă de disci
plină fermă și bună organizare Și 
să se acționeze cu toată energia, 
sub directa conducere a organiza
țiilor de partid, atit în unitățile a- 
fectate de inundații, cit și in cele
lalte, pentru lichidarea cit mai 
grabnică a pierderilor, pentru în
cheierea cu succes a cincinalului 
înainte de termen, asigurind dez
voltarea economică și socială ne
contenită a țării.

In spiritul acestor indicații con
crete, o primă sarcină o constituie 
repunerea neîntîrziată în func
țiune a tuturor unităților calami
tate. Numai in industrie, așa cum 
s-a arătat, au fost afectate de fu
ria apelor circa 200 de întreprin
deri. unități în care producția a 
stagnat, unități în care s-au înre
gistrat importante pagube mate
riale și pierderi de producție. 
Puternic îmbărbătați de prezența în 
mijlocul colectivelor, în cele mai 
grele momente, a secretarului ge
neral al partidului, comuniștii, 
toți lucrătorii au acționat și acțio
nează ca un singur om pentru re
aducerea fiecărei secții, fiecărei în
treprinderi la parametrii unei acti
vități normale. Ca urmare a unor 
eforturi deosebite, a bunei organi
zări pe detașamente și echipe spe
cializate, o serie de unități — în
treprinderea de aparataj elec
tric Titu, întreprinderea de frigi
dere Găești, Combinatul petrochi
mic Pitești, unități și secții din Me
diaș, Sighișoara, Tîrnăveni, Tg. 
Mureș și multe altele — și-au re
luat activitatea intr-un timp mai 

scurt decit se prevedea. In conti
nuare, în sprijinul unităților afec
tate vin muncitori și specialiști din 
întreaga țară, care, într-o puternică 
solidaritate muncitorească, acțio
nează fără preget, zi și noapte, 
pentru normalizarea activității.

Firește, realitatea acestor zile do
vedește că munca de refacere poate 
fi în continuare mai bine organi
zată, că printr-o mai bună coordo

® 5/zjf necesare, in continuare, eforturi 
bine organizate pentru revenirea mai grab

nică la o activitate economică normală in 

toate unitățile afectate de inundații.

• Analiză temeinică, concretă a posibili’ 

taților de suplimentare a producției.

• Peste plan "numai produse necesare 

economiei naționale, sporirii exportului.

nare a acțiunilor de redresare, 
printr-o mai susținută mobilizare a 
tuturor lucrătorilor se poate cîștiga 
timp prețios pentru producție. 
Este necesar, în acest sens, ca or
ganele și organizațiile de partid, 
conducerile de întreprinderi să 
mențină la cota celei mai înal
te participări întreaga acțiune 
de redresare. Iar adevărata redre
sare poate fi încheiată numai după 
ce, repusă în funcțiune, unitatea 
respectivă își recuperează pierde
rile, reintră în cadența planului.

în aceste zile, acționînd cu fer
mitate pentru transpunerea in 
practică a sarcinilor stabilite de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., de secretarul general al 
partidului, tot mai multe unități din 
întreaga țară se angajează să rea
lizeze însemnate cantități de pro
duse peste prevederi, suplimentîn- 

du-și angajamentele asumate în 
întrecere, hotărite să nu precupe
țească nimic pentru recuperarea 
grabnică a pierderilor, pentru rea
lizarea planului pe acest an. 
Bunăoară, harnicul colectiv al 
întreprinderii de strunguri din 
Arad, raportînd realizarea preve
derilor cincinalului, s-a angajat să 
realizeze peste prevederi o pro
ducție în valoare de 360 milioane

Iei, concretizată în sute de strun
guri ; la rindul lor, construc
torii de tractoare brașoveni, anun- 
țînd un succes asemănător, au ho- 
tărit să livreze suplimentar tractoa
rele pentru export ; colectivele ra
finăriilor prahovene s-au angajat 
să prelucreze, cu aceleași forțe 
tehnice și umane, cu 500 mii tone 
de țiței mai mult decit angaja
mentul asumat pe anul în curs.

Și așa mai departe, am putea în
șira aici sute și sute de asemenea 
angajamente asumate de mineri, si- 
derurgiști. energeticieni. construc
tori de mașini, textiliști, de toate 
detașamentele clasei muncitoare. 
Esențial este ca, pretutindeni, an
gajamentele să se bazeze pe o eva
luare realistă a situației concrete 
din fiecare unitate, a posibilităților 
de aprovizionare cu materiale, pie
se și subansamble, a posibilități

lor tehnice și organizatorice ; in 
toate cazurile să se țină seama de 
indicația conducerii partidului de a 
realiza numai și numai produse ne
cesare economiei naționale. Pentru 
aceasta este nevoie de o perfectă 
coordonare a activității de către 
centrale și ministere pentru ca an
gajamentele suplimentare din în
treprinderi să aibă în vedere nu
mai produse pentru care există ce
reri. pentru ca nici o producție 
peste plan să nu reprezinte un scop 
în sine, valori globale care oricit 
de mari ar fi nu pot folosi ca atare 
cerințelor stringente ale economiei. 
Se cere, așadar, un efort bine diri
jat spre realizarea de producții fi
zice peste plan, în strînsă concor
danță cu cerințele economiei.

Un accent cu totul deosebit tre
buie să-1 pună fiecare colectiv pe 
realizarea exemplară a sarcinilor 
de export, suplimentarea producției 
solicitate pe piața externă, li
vrarea ritmică a fondului de marfă 
în condiții de eficiență. Chiar în 
situațiile grele provocate de inun
dații, organele și organizațiile de 
partid, conducerile de întreprinderi 
și centrale să asigure, printr-o 
bună organizare a muncii, pregăti
rea și expedierea produselor pentru 
export în cele mai bune condiții 
calitative. Organizațiile de partid, 
conducînd direct această amplă ac
tivitate a colectivelor din unitățile 
economice pentru recuperarea pa
gubelor și suplimentarea produc
ției. pentru realizarea sarcinilor de 
export, trebuie să intensifice mun
ca politică de stimulare a spiritului 
de întrecere, asigurind ca pretutin
deni să se îndeplinească eu succes 
angajamentele asumate.

Puternic mobilizați de recentele 
măsuri stabilite de conducerea 
partidului cu privire la majorarea 
suplimentară a retribuției tarifare 
a tuturor categoriilor de personal, 
oamenii muncii din întreaga țară 
acționează cu și mai multă hotărire 
pentru recuperarea pagubelor, 
pentru realizarea planului și a an
gajamentelor. convinși fiind că nu
mai dezvolțînd economia, sporind 
continuu venitul național se poate 
asigura creșterea bunăstării.

Viorel SALAGEAN

HOTĂRÎȚI SĂ PRODUCĂ
Colectivele unor mari 

întreprinderi din țară con
tinuă să adreseze Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, te
legrame în care, cu deose
bită satisfacție, raportează 
îndeplinirea prevederilor 
planului cincinal și se an
gajează, sporindu-și efortu
rile, să realizeze producții 
suplimentare celor asumate 
inițial.

Anunțind acest succes, 
constructorii de tractoare 
brașoveni — români, ma
ghiari. germani și de alte 
naționalități — arată într-o 
telegramă că, acționînd cu 
fermitate în spiritul în
demnurilor, sfaturilor șl

întreprinderea constructoare 

de mașini din Reșița 

700 TONE OTEL SPECIAL 
Șl MOTOARE CU COMBUS

TIE INTERNĂ
Constructorii de mașini din Reșița 

sînt ferm hotăriți să răspundă prin 
fapte de muncă deosebite chemării 
adresate oamenilor muncii din toate 
sectoarele de activitate de a face to
tul pentru recuperarea grabnică a 
pagubelor pricinuite de revărsarea 
apelor. Pînă la sfirșitul anului, cei 
zece mii de lucrători ai întreprinde
rii vor livra economiei naționale, su
plimentar. produse în valoare de 
peste 12 milioane lei. concretizate in 
700 tone otel special. 5 boghiuri 
pentru locomotive diesel electrice, 
7 550 CP motoare cu combustie in
ternă. 5 milioane lei mașini de ridi
cat și transportat. 100 tone de piese 
turnate din aliaje neferoase, 6 MW 
generatori pentru centralele electri
ce. Concomitent, ei au hotărit să 
majoreze producția destinată expor
tului cu peste 1.6 milioane lei valută

indicațiilor prețioase date 
de secretarul general cu 
prilejul numeroaselor vizite 
de lucru efectuate în în
treprinderea lor, au valori
ficat din plin condițiile

s-au angajat să le realizeze 
suplimentar.

In telegrama trimisă de 
colectivul întreprinderii 
Victoria-Călan, din județul 
Hunedoara, se arată că si

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

materiale și cadrul organi
zatoric asigurat de hărni
cia și priceperea oameni
lor de aici. Analizînd posi
bilitățile de care dispun, ei 
au hotărit să producă în a- 
cest an încă 100 de tractoa
re peste cele 300 pe care

derurgiștii de aici își spo
resc eforturile pentru rea
lizarea unei producții su
plimentare în valoare de 15 
milioane lei, pînă la sfirși- 
tul anului în curs echiva- 
lînd cu o depășire de 7 mi
lioane lei față de angaja
mentul inițial.

și să reducă importurile destinate 
înzestrării întreprinderii lor cu peste 
5.5 milioane lei valută. (Nicolae Ca- 
tană). j

întreprinderea de scule

din Focșani

DE 2,5 ORI MAI MULT 
DECÎT ANGAJAMENTUL 

INIȚIAL
Recent, prin evaluarea rezervelor 

Interne și trecerea la valorificarea 
lor în producție, colectivul întreprin
derii s-a angajaț să realizeze pesle 
plan în acest ari o producție de 10 
milioane lei. față de cele 4 milioa
ne lei cit prevedea angajamentul a- 
sumat inițial în întrecere. La atelie
rul de proiectare al acestei tinere u- 
nități, 118 produse noi se află în faza 
de pregătire, pentru a fi lansate in 
producția de serie. Primele calcule 
arătau că se vor economisi și 10 tone 
de metal, prin modificarea unor teh
nologii de lucru și prin reproiectare 
și buna utilizare a metalului în pro
cesul de fabricație. (Dan Drăgulescu).

MAS MULT Șl MAI BINE
într-o altă telegramă, co

lectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni al între
prinderii de strunguri A- 
rad, în frunte cu comuniș
tii, se angajează ca pînă la 
sfirșitul acestui an să rea
lizeze o producție supli
mentară de peste 360 mi
lioane lei. Acest spor va fi 
realizat în condițiile unor 
preocupări continue pentru 
dezvoltarea calitativă a ac
tivității. Ponderea produ
selor noi și modernizate va 
atinge în acest an 65 la 
sută din totalul producției, 
în același timp, producția 
livrată la export în 1975 de 
întreprinderea arădean?
fi de peste opt ori Trial 
mare decît în 1970.

întreprinderea de materiale 

de construcții din Buzău

r IMPORTANTE CANTITĂȚI 
DE ELEMENTE 
PREFABRICATE

întreprinderile industriale ale jude
țului Buzău și-au intensificat efor
turile pentru a livra suplimentar 
incă din aceste zile mari cantități 
de produse necesare recuperării pier
derilor pricinuite economiei de cala
mități. Astfel, colectivul întreprinde
rii de materiale pentru construcții — 
unitate grav afectată — și-a mobili
zat toate resursele pentru recupe
rarea rămînerilor în urmă pînă la 
sfirșitul acestei luni. în aceste zile, 
cînd lucrează la capacitatea maximă, 
unitatea a livrat în zonele calamitate 
o mare cantitate de prefabricate din 
beton, cum sînt : stilpi electrici, eț 
lemente prefabricate, blocuri ceramic 
ce ș.a. Conform angajamentului su
plimentar. întreprinderea va produce 
pînă la finele anului 500 mc panouri 
mari și 200 mp semiplanșee pentru 
locuințe. 2 000 mc stilpi electrici, 2 
milioane blocuri din diatomit și alte 
materiale. (Mihai Bâzu).
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La recoltatul griului sau inului, la prășitul culturilor duble, peste tot acolo unde culturilor o cere, se acționează cu răspundere și operativitate. Secvențe de lucru de pe holdele cooperatorilor teleormăneni din Măgura, Alexandria și Purani Foto : S. Cristian

(ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE)
Cifrele exprimă procentele realizate la recoltatul griului din totalul suprafeței cultivate șl la semănatul culturilor succesive, în raport cu sar

cinile prevăzute, în cooperativele agricole. Datele au fost centralizate la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor în ziua de 16 iulie 1975.

ZONA I

Județul
Realizat 

la recoltatul 
griului %

Realizat 
la semănatul 

culturilor 
succesive %

DOLJ 70 30

OLT 66 30

TELEORMAN 69 23

ILFOV 86 26

IALOMIȚA 100 58

CONSTANȚA 100 82

TULCEA 100 99

BRAILA 100 90

BUZĂU 100 67

TIMIȘ 61 51

ARAD 53 25

BIHOR 62 58

® Mai sînt de recoltat 858 000 ha cu gnu © Pentru a obține boabe, 
semănatul porumbului trebuie încheiat în cîteva zile

Din datele centralizate la Ministe
rul Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor rezultă că. pină la data 
de 16 iulie a.c., întreprinderile agricole 
de stat au strîns griul de pe 291 210 ha, 
reprezentind 78 la sută din total, 
iar cooperativele agricole au recol
tat 1 161 000 de hectare — 60 la sută 
din suprafața cu această cultură. Au

ZONA A ll-A ZONA A III-A

Județul
Realizat 

Ia recoltatul 
griului %

Realizat 
la semănatul 

culturilor 
succesive %

Județul
Realizat 

la recoltatul 
griului %

Realizat 
la semănatul 

culturilor 
succesive %

PRAHOVA 89 32 SATU-MARE 46 48
DÎMBOVIȚA 47 14 SĂLAJ 10 6
ARGEȘ 37 6 CLUJ 5 9
VÎLCEA 41 9 ALBA 16 19
GORJ 63 22 HUNEDOARA 28 11
MEHEDINȚI 70 39 SIBIU 1 13
CARAȘ-SEVERIN 44 27 MUREȘ 8 5
GALAȚI 100 67 BRAȘOV — 10
VRANCEA 100 60 COVASNA — —
BACĂU 43 25 HARGHITA — —
VASLUI • 50 BISTRITA-

NĂSĂUD 2 2

IAȘI 37 23 MARAMUREȘ 10 7

NEAMȚ 22 16 SUCEAVA — 8

BOTOȘANI 32 27

mai rămas de recoltat circa 858 155 
de hectare cu grîu. Secerișul orzului 
este in linii mari încheiat.

Acum toate lucrările sînt urgente, 
dar pe primul plan al urgențelo-r este 
însămințarea celei de-a doua culturi. 
Pină la data de 16 iulie a.c. au fost 
insămințate 155 436 ha în I.A.S. și 
436 200 ha in cooperativele agricole. 

Pentru ca plantele să poată ajunge 
la maturitate, semănatul porumbului 
pentru boabe trebuie incheiat în 
această săptămină, pe întreaga su
prafață prevăzută. De asemenea, 
trebuie intensificate semănatul și 
plantatul legumelor in cultură suc
cesivă pe terenuri irigate. Eforturile 
ce se fac acum pentru semănatul 
culturilor succesive vor fi răsplătite 

în toamnă prin recolte suplimentare 
de mare însemnătate, pentru econo
mia țării.

Grăbirea recoltării griului și in- 
sămințarea culturilor succesive con
stituie in momentul de față sarcini 
prioritare in activitatea organelor de 
partid, a organizațiilor de partid de 
la sate, pentru toți lucrătorii o- 
goarelor.

O zi, /n cîmpiile
llfo vului și Teleormanului

Pe ogoarele ilfovene se lucrează 
din zori pînă în noapte, iar în multe 
locuri și la lumina farurilor, la strîn- 
sul griului, efectuarea arăturilor și 
la semănatul culturilor succesive. 
Pînă în seara zilei de 15 iulie, coope
ratorii au strîns griul de pe aproape 
90 000 ha din cele 117 000 ha culti
vate. Sint condiții asigurate și se fac 
eforturi susținute ca cel mai tirziu 
vineri seara să se termine recoltatul 
griului pe întreaga suprafață. De re
marcat faptul că in timp ce 23 de 
cooperative agricole din consiliile 
intercooperatiste Putineiu, Izvoarele, 
Condeești și Sărulești au terminat re
coltatul griului, o seamă de unități 
mai au de strins griul de pe suprafe
țe mari. Aceâstă situație a fost crea
tă de condiții obiective, dar și de e- 
xistența unor defecțiuni in organiza
rea muncii. Cooperatorii din Ghim
pați au recoltat doar 500 ha. din care 
120 ha manual, din cele 1 100 ha e- 
xistente. In ziua de 15 iulie, coopera
torii de aici au mai primit 5 combine 
„Gloria", avind astfel în total 
22 combine, și se lucrează fără 
întrerupere ca pină la finele a- 
cestei sâptămîni să stringă griul 
de pe întreaga suprafață culti
vată. Președintele cooperativei agri
cole preciza că s-a lucrat in condiții 
foarte grele din cauza băltirii apei, 
dar că au primit un sprijin susținut 
din partea comitetului comunal de 
partid, care a dus o continuă muncă 
de lămurire in rindul cetățenilor din 
comună, a anunțat acțiunile între
prinse și a popularizat inițiativele 
valoroase în organizarea muncii, fo
losind toate mijloacele existente, in
clusiv stația de radioamplificare. 
Astfel, zilnic au ieșit la lucru in 
cîmp între 1 000 și 2 000 de cetățeni 
de toate profesiile. In întreprinderile 
agricole de stat a fost strins griul în 

proporție de 81 la sută, ceea ce face 
posibil ca lucrarea să fie încheiată 
în cel mult două zile. Unitățile agri
cole care au terminat de recoltat au 
trecut cu toate forțele la eliberarea 
terenului, efectuarea arăturilor și la 
semănatul culturilor duble.

Cooperatorii din județul Teleorman 
au recoltat pină în seara zilei de 15

A

In multe zone 
se lucrează încă 
în condiții grele, 
dar se lucrează 
cu toate forțele

iulie 80 000 ha cu grîu și mai aveau 
de recoltat 33 000 ha. Aici răminerea 
in urmă este explicată prin excesul 
mar.e de apă și întirzierea vegetației 
din nordul județului. Și in acest ju
deț au fost și sint antrenați la a- 
ceastă importantă lucrare mase mari 
de cetățeni.

La cooperativa agricolă „7 Noiem
brie", din vecinătatea orașului Ale
xandria se recoltaseră în ziua de 15 
iulie ultimele ha cu grîu, din cele 350 
ha cultivate, și toate forțele erau con
centrate la strînsul, în mare măsură 
manual, a celor 150 ha cu in — o 
parte culcat de vint și ploi. Aici erau 
la recoltat peste 1 000 de cetățeni din 
15 instituții din orașul Alexandria, 

îndeosebi funcționari organizați fn 
38 de detașamente de muncă. După- 
amiază urmau să vină muncitorii 
din întreprinderi care lucraseră in 
schimbul I. Se muncea cu multă sir- 
guință sub dogoarea razelor de soare, 
dar cu satisfacția realizării unei lu
crări ce nu poate fi aminată pe 
altă zi.

Cooperatorii din Măgura, pe la ora 
8 dimineața, au intrat cu cele 9 com
bine „Gloria" in lan, iar cu cele 7 
combine C 1-3 așteptau ca spicele de 
griu să se mai usuce de rouă ce că
zuse noaptea. Aici mai erau de re
coltat 400 ha din cele 900 cultivate cu 
griu. Directorul S.M.A. Drăgănești- 
Vlașca, un om cu multă pasiune pen
tru agricultură, urmărea fiecare 
combină în lan și acolo unde terenul 
era moale și pericol de a se împot
moli combina veneau secerători și 
adunau spicele in snopi, iar mecani
zatorii erau dirijați spre locurile mai 
zvintate. în felul acesta se muncea 
din zori pînă în seară- fără întreru
pere. Au mai fost aduse combine de 
la alte unități care au terminat re
coltatul și se apreciază că pînă sîm- 
bătă seara această importantă lu
crare va fi încheiată.

Cooperatorii din Purani au termi
nat. cu două zile în urmă, de strîns 
griul de pe cele 620 ha cultivate și au 
trecut cu toate forțele la întreținerea 
culturilor duble pe cele 250 ha, care 
au răsărit și se dezvoltă bine. La 
Furculești se recoltau în ziua de 15 
iulie -ultimele ha cu grîu din cele 
1 020 ha cultivate.

Toate unitățile sînt în întrecere cu 
timpul, dind, fără răgaz, bătălia pen
tru stringerea întregii' recolte, pen
tru insămințări de noi suprafețe.

Florea CEAUȘESCU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Ne-a mișcat în mod sincer și profund știrea despre inundațiile ca

tastrofale din România vecină, care au provocat pierderi irecuperabile 
de vieți omenești și mari pagube materiale.

în numele popoarelor Iugoslaviei și în numele meu personal, vă 
adresez dumneavoastră și poporului prieten român expresia compasiunii 
noastre profunde și a solidarității tovărășești.

Vă rog să transmiteți expresia compasiunii noastre populației regiu
nilor afectate și familiilor care au avut de suferit. Am convingerea că 
harnicul popor român va găsi și de această dată forțele necesare pentru 
a învinge greutățile care s-au ivit.

IOSIP BROZ T1TO

COMITETULUI CENTRAU
rAC PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în legătură cu calamitățile naturale care s-au abătut asupra țării 
dumneavoastră, primiți solidaritatea noastră frățească.

PEDRO SAAD
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ecuador

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu consternare despre tristele evenimente care au lovit 
România, țară cu care Zairul întreține strînse relații de prietenie.

în numele poporului zairez, reunit în sînul Mișcării Populare a Re
voluției, vă adresez, domnule președinte, sentimentele noastre de tris
tețe pentru multiplele pagube cauzate de inundațiile pustiitoare din 
țara dumneavoastră, care au afectat mai multe județe, provocînd daune 
materiale și umane în numeroase familii, fără a socoti pierderile mate
riale enorme cauzate economiei și industriei, telecomunicațiilor și agri
culturii României.

Sînt convins că, în ciuda acestei crude Încercări, curajosul popor 
român va găsi energia necesară pentru a face față teribilei provocări ce 
i-a fost lansată de natură șl vă asigur că el poate conta întotdeauna pe 
înțelegerea și solidaritatea poporului zairez.

MOBUTU SESE SEKO KUKU 
NGBENDU WA ZA BANGA

Președintele Mișcării Populare 
a Revoluției și președintele 

Republicii Zair

Vizita prâiiW moștenitor al Regatului
Basaft al Maniei, lela Sa regafâ 

fesa ta latei
CONVORBIRI OFICIALE

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu vie emoție și. împreună cu mine. întregul popor gabonez, 
despre inundațiile catastrofale care au făcut victime omenești și au adus 
grave daune pe întregul teritoriu al României.

Sintem cu inima alături, de dumneavoastră.
Cu cea mai înaltă considerație,

OMAR BONGO
Președintele Republicii Gabon

GUVERNULUI
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

BUCUREȘTI
Guvernul militar federal al Republicii Nigeria a aflat cu cel mai 

profund regret de recentele inundații din unele regiuni ale României, 
care au provocat atingeri considerabile economiei românești.

în aceste momente dificile pentru, dumneavoastră, Guvernul militar 
federal își exprimă simpatia față de guvernul și poporul prieten al 
României și urmărește cu admirație eforturile exemplare pe care le de
pun președintele României și întregul-dumneavoastră popor pentru com
baterea consecințelor inundațiilor și refacerea vieții social-economice a 
stimatei dumneavoastră națiuni.

GUVERNUL MILITAR FEDERAL
AL REPUBLICII NIGERIA

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să transmit Excelenței Voastre și poporului român solida
ritatea poporului și guvernului columbian în aceste împrejurări cînd re
vărsarea apelor a produs grele pierderi în țara dumneavoastră.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte și distinse 
considerațiuni.

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
Președintele Republicii Columbia

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu reală consternare am aflat de inundațiile catastrofale care au 
lovit țara dumneavoastră. întreagaVoltă Superioară, guvernul său și eu 
însumi împărtășim mîhnirea dumneavoastră în fața acestei calamități.

Vă rugăm să credeți. Excelență, în sentimentele noastre de vie 
emoție.

Cu cea mai înaltă considerație,
General de corp de armată

EL HADJ ABOUBAKAR SANGOULE 
LAMIZANA

Președintele Republicii Volta Superioară

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-miniștru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele Guvernului Republicii Populare Bulgaria și al meu perso
nal vă exprim compasiunea noastră în legătură cu pierderile uriașe pri
cinuite de inundații economiei naționale a Republicii Socialiste România.

Sînt convins că, sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul 
român va înlătura în cel mai scurt timp urmările calamităților naturale.

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Da Palatul din Piața Victoriei s-au 
desfășurat, in cursul dimineții de 
miercuri, convorbirile oficiale dintre 
vicepreședintele Consiliului de Stat. 
Emil Bobu, și Alteța Sa regală 
Hassan Ibn Talal, prințul moștenitor 
al Regatului Hașemit al Iordaniei.

Cu acest prilej s-a procedat Ia o 
examinare a stadiului actual al rela
țiilor dintre România și Iordania, 
constatindu-se cu satisfacție că aces
tea au cunoscut un puternic curs 
ascendent în urma intîlnirilor dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Hussein. Au fost abordate as
pecte concrete ale schimburilor co
merciale și cooperării economice 
bilaterale, ale modului In care se 
realizează" acțiunile convenite cu pri
lejul convorbirilor dintre cei doi șefi 
de stat. S-a evidențiat, totodată, de 
ambele părți, dorința de a se iden
tifica noi posibilități de impulsiona
re și amplificare a raporturilor ro- 
mâno-iordaniene. îndeosebi în dome
niile petrolier, chimic, materialelor 
de construcții, agricol.

VIZITA 1N
Alteța Sa Regală Hassan Ibn Ta

lal, prințul moștenitor al Regatului 
Hașemit al Iordaniei, însoțit de Emil 
Bobu. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, și de alte persoane oficiale 
române și iordaniene, a întreprins 
miercuri o vizită în Capitală.

Primul obiectiv al vizitei l-a con
stituit întreprinderea „Semănătoa
rea". în fața unor machete și grafice, 
oaspeții sînt informați despre evo
luția întreprinderii, despre specificul 
producției realizate aici, care însu
mează peste 300 tipuri de tractoare 
și mașini agricole pentru necesită
țile interne și cele ale exportului. în 
legătură cu exportul, oaspetele ior
danian s-a interesat de posibilitățile 
pe care le are România de a asigu
ra și asistență tehnică in țările im-

La convorbiri, desfășurate Intr-o 
atmosferă cordială, de înțelegere re
ciprocă, au luat parte Ion Pățan, 
viceprim-ministru și mifiistrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Mihai Mari
nescu, viceprim-ministru și președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării, Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor. Nicolae Ionescu. ministru 
secretar de stat 1a. Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale, Vasile Răuță. vice
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Au participat, de asemenea, Salem 
Ma’Sade, ministru de finanțe. Ishaq 
Farhan, director general al Societă
ții Regale de Științe, Hana Odeh, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Planificării, celelalte persoane 
oficiale care îl însoțesc pe înaltul 
oaspete iordanian in vizita în tara 
noastră, precum și Hani Khasawneh, 
ambasadorul Iordaniei la București.

(Agerpres)

CAPITALĂ
portatoare de utilaje agricole româ
nești.

S-a vizitat apoi Institutul politeh
nic. Explicațiile primite, vizita prin 
facultăți, laboratoare și ateliere au 
permis oaspeților iordanieni să-și 
formeze o imagine despre preocupă
rile și rezultatele obținute de țara 
noastră pe linia integrării învațămîn- 
tului cu cercetarea și producția.

Cele văzute aici — sublinia la sfir- 
șitul vizitei prințul moștenitor al Re
gatului Hașemit al Iordaniei — ofe
ră un cîmp larg pentru o cooperare 
concretă în domeniul tehnic, de mare 
utilitate pentru țările noastre.

în continuare, oaspetele iordanian 
a vizitat Muzeul Satului.

în încheiere s-a vizitat Teatrul 
Național.

(Agerpres)

APTUL

N-a fost
nuntă mai 
frumoasă

Multă vreme de-aici înainte 
se va vorbi la Vlădeni — Iași 
(și nu numai la Vlădeni} despre 
nunta Mihaelei cu Marinică Man- 
dache. Cei doi miri împreună 
cu nuntașii și-au început petre
cerea încă din zorii zilei de du
minică, zorind cu toții la siriusul 
finului 
afla la 
satului, 
sil sau 
tarii, 
focului, numai, sirbe 
Cind tot finul a fost pus la adă
post, întregul alai de nuntă, cu 
mirele și mireasa, s-a îndreptat 
spre sat, uncle-i așteptau mesele 
încărcate cu bucate. Se spune 
— și se va mai spune mult timp 
de-acum încolo — precum că la 
Vlădeni n-a fost nicicind nuntă 
mai frumoasă.

cooperativei agricole. Se 
nunta lor toată suflarea 
Singurii „scutiți" de co- 
cărat finul au fost lău- 

care le cîntau de mama 
numai sirbe săltărețe.

PE DUNĂRE
la Calafat, Zimnicea și Giurgiu, în noaptea de 15 spre 16 iulie

CALAFAT. Se află In stare de a- 
lertă formațiunile organizate pentru 
paza, supravegherea și consolidarea 
lucrărilor de protecție pe întreaga 
porțiune de 20 km din preajma loca
lității. Pe alocuri, apele încearcă să 
se infiltreze. Sînt pregătite forțe de 
intervenție pe toată zona. Șoseaua 
spre comuna Ciuper.cenil Vechi este 
parțial acoperită de ape și s-a des
chis o rută ocolitoare. La Nisipeni au 
fost trimise o echipă și utilaje me
canice pentru a proteja de infiltrație 
digul ce apără întinse suprafețe cul
tivate. Muncă intensă s-a înregistrat 
în tot cursul nopții precedente (15 
spre 16 iulie) pentru protejarea in
cintei secției trustului de construc
ții și îmbunătățiri funciare și a zonei 
din vecinătatea portului și gării. Au 
lucrat aici în schimburi cetățeni din 
oraș, efective ale gărzilor patriotice, 
circa 350 de ostași ai Ministerului de 
Interne din unitatea comandată de 
colonel Tlie Opriceanu. Practic, con
trolul situației este asigurat pe în
treaga zonă Cetate — Calafat — Ciu- 
perceni, în toate punctele critice. 
(Dinu Popesou).

ZIMNICEA. începlnd de marți șl 
pină miercuri dimineața cînd trans
mitem aceste rîndurf. Dunărea a 
crescut în zona orașului Zimnicea cu 
8 cm, atingînd cota de 646 cm. Creș
terea nu este mare, dar arată că pe- 
r 'aiul încă nu a trecut. Ca urmare, 
măsurile luate pentru consolidarea 
digului s-au intensificat. Principala 
acțiune întreprinsă în cursul zilei de 
miercuri ă fost transportul, depozita
rea pămintului pe digul longitudinal 
Seaca — Zimnicea, la km 0 + 380, 
km 2 și km 5. Concomitent, pe toa
tă lungimea digului s-au făcut depo
zite de pămînt pentru a se putea in
terveni operativ în cazul în care se 
vor constata infiltrații. Pentru pre- 
intimpinarea pericolului ca digul să

fie avariat, s-a continuat scoaterea 
lemnelor tăiate din pădutea Bujorul 
și sectorul Seaca. Pînă acum au fost 
scoși din zona inundabilă 300 steri 
de lemne. în apropierea digului, sute 
de oameni lucrează la strîngerea ma
nuală a griului. (Ion Teodor).

GIURGIU. După o staționare rela
tivă, în noaptea de 15 spre 16 iulie, 
cotele apelor Dunării au crescut brusc 
în zona Giurgiu. Momentul ca atare 
a supus unui veritabil test de opera
tivitate și intervenție eficace întregul 
sistem de apărare. Echipele speciale 
de observație, care patrulează neîn
trerupt pe întreaga lungime a digu
lui de circa 25 km. au identificat și 
comunicat punctele devenite între 
timp critice. în întreprinderile in
dustriale riverane, cărora cu zile în 
urmă li s-a repartizat protejarea 
porțiunilor corespunzătoare de dig, 
au intrat în acțiune detașamentele

de intervenție alcătuite din membri 
ai gărzilor patriotice. Mii de saci 
umpluțl cu pămînt. fascine de nuie
le. plăci de beton sînt distribuite pe 
coronamentul digului din zonele su
puse atacului viiturii, care este aș
teptat pentru orele următoare, Au 
fost puse în funcțiune grupuri elec
trogene speciale care asigură ilumi
natul nocturn în punctele esențiale 
ale digului. Șlepurile și celelalte am
barcațiuni fluviale au fost aduse lin
gă diguri spre a le apăra de eroziu
nea valurilor în creștere. Suprave
gheat în permanentă, digul rezistă pe 
toată lungimea sa. La adăpostul aces
tor impresionante concentrări de for
te umane și tehnice. întreprinderea 
de prefabricate. NAVROM. șantierul 
naval, baza de export, silozul, fabrica 
de zahăr și celelalte unități economi
ce din spatele digurilor lucrează ne
întrerupt cu schimburi prelungite. 
(Mihai Iordănescu).

SITUAȚIA Șl PROGNOZĂ HIDROLOGICĂ 
PE DUNĂRE

Ieri, debitele erau : staționare (pe 
vîrf), la intrarea in țară ; în creștere, 
pe sectorul Drobeta Tr. Severin — 
Oltenița ; în scădere, pe sectorul Că
lărași — Tulcea.

Cotele de inundație erau depășite 
la : Gruia (19 cm). Cetate (17 cm), 
Calafat (69 cm). Blstreț (61 cm). Be
chet (48 cm), Corabia (69 cm), Tr. 
Măgurele (1 cm), Zimnicea (35 cm), 
Hîrșova (76 cm). Tulcea (9 pm).

Cotele de atenție erau depășite la : 
Baziaș (77 cm). Drobeta Tr. Severin 
(54 cm). Giurgiu (42 cm). Oltenița (59 
cm), Călărași (9 cm). Cernavodă (71 
cm). Brăila (21 cm). Isaccea (89 cm).

Astăzi, debitele vor fi : staționare, 
la intrarea tn țară : în creștere (cu 
2—17 cm), pe sectorul Drobeta Tr. 
Severin — Călărași ; în scădere pe 
sectorul Cernavodă — Tulcea.

Cotele de Inundație vor fi depășite 
la : Gruia (27 cm). Cetate (32 cm), 
Calafat (80 cm). Bistreț (12 cm), Be
chet (62 cm), Corabia (80 cm), Tr. 
Măgurele (12 cm). Zimnicea (47 cm), 
Hîrșova (68 cm). Tulcea (6 cm).

Cotele de atenție vor fi depășite 
la : Baziaș (85 cm), Drobeta Tr.. Se
verin (70 cm), Giurgiu (50 cm), Olte
nița (65 cm), Călărași (2 cm), Cerna
vodă (66 cm). Brăila (15 cm), Isaccea 
(85 cm).

Culminația viiturii — cu un debit 
de 12 600—12 700 mc/sec. — se va pro
duce la intrarea în țară, peste două 
zile. Unda de viitură se va propaga 
pină la Tulcea în intervalul 19—29 
iulie. Debitul va ajunge la 13 300 mc/ 
sec.

Cronica zilei
«nmssranssas

Miercuri după-amiază a plecat la 
Moscova delegația Asociației române 
pentru legături de prietenie cu Uniu
nea Sovietică, condusă de tovarășul 
Ionel Dicu. secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R., membru 
al Consiliului General A.R.L.U.S., 
care, la invitația Asociației de prie
tenie sovieto-română, va face o vi
zită în U.R.S.S.

Pe aeroportul Qtopeni. delegația a 
fost condusă de membri și activiști 
ai Consiliului General A.R.L.U.S.

Au fost prezenți, de asemenea, re
prezentanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

★
Cu prilejul aniversării proclamării 

Republicii Irak și al Zilelor Revolu
ției Naționale, ambasadorul acestei 
țări la București. Ahmad Hussein 
Al-Samarrai. a rostit, miercuri după- 
amiază. o cuvintare la posturile noas
tre de radio și televiziune.

★
Cu începere de la 16 Iulie. Coman

damentul aviației civile „TAROM" a 
deschis linia aeriană București-Am- 
man. Cursa respectivă se efectuează, 
săptăminal. in fiecare miercuri. Ple
carea din București are loc la ora 7. 
iar înapoierea din capitala iordania
nă, în aceeași zi, la ora 13,30. Acest 
traseu este servit de avioane tur
boreactoare de tipul Bac 1—11.

Pri.n deschiderea actualului traseu, 
avioanele companiei noastre, de a- 
viație civilă leagă Bucureștiul eu 32 
de capitale și orașe din Europa, Afri
ca, Asia și America de Nord.

(Agerpres)

ORIONDE SE ARAU OAMENII ÎN UNIFORMEALBASTRE...
Echipajul salvator

Pe magistrala Bucu
rești — Pitești, rîul 
Argeș a lovit, zilele 
trecute, pe neaștepta
te, satele Găiseni. Flo- 
rești-Stoenești. Icoa
na, Mihai Vodă, ridi- 
cindu-și undele la 
peste un metru deasu
pra nivelului șoselei șl 
măturind di.n cale oa
meni. autoturisme, ca
mioane. Locotenent- 
colonelul de miliție 
Ion Morindău. in exe
cutarea misiunii, a 
rămas la post pină in 
ultima clipă cînd, un 
val năprasnic, l-a a- 
runcat de pe șosea, 
cu mașină cu tot, la 
o distanță de 40 de 
metri. Ca prin mira
col, mașina a căzut 
in poziție normală și 
omul s-a urcat pe 
capota mașinii. înspre 
sinistratul de pe ca
pota mașinii s-a în
dreptat o amfibie, la 
bordul căreia se a- 
flau locotenent-colo- 
nelul de la gărzile 
patriotice Stelian- A- 
chimescu, șoferul Ni
colae Gâman, de la 
autobaza Dudu. îm
preună cu colone
lul Constantin Fotache, 
din conducerea Mili
ției județene Ilfov,

care coordona acțiu
nea.

Cu toții ’ împreu
nă, locotenent-colo- 
nelul Ion Morindău 
alăturindu-li-se, au 
plecat in salvarea al
tor sinistrați : mai în- 
tii, 23 de oameni agă- 
țați de mașini, apoi o 
autoutilitară, unde se 
aflau la un pas de 
moarte trei copii, două 
femei și trei bărbați. 
Salvați in condiții ex
treme, cărați in spate, 
peste valuri, sau an
corați cu frînghii, a- 
cești 31 de oameni au 
fost redați societății. 
Au fost folosite în a- 
ceste clipe de încleș
tare toate mijloacele 
inventive : colaci de 
salvare, camere de roți 
de automobil umflate. 
Dar peste toate aces
tea domină exemplul 
de eroism al șoferului 
Nicolae Găman. un om 
despre care s-ar pu
tea spune că a sfidat 
realmente moartea. A- 
colo unde amfibia nu 
șe putea apropia. Gă
man sărea în apele în
volburate și căra in 
spinare victimele vir
tuale. La un moment 
dat, | elicea amfibiei 
»-a blocat intr-o sir-

mă ghimpată. Nu e- 
xista nici o posibilita
te de a o debloca. 
Atunci Găman a pornit 
înot spre primul punct 
de salvare, o adevă
rată aventură pe tala
zurile apelor amenin
țătoare, reintorcin- 
du-se victorios cu o 
altă amfibie salva
toare.

în vreme ce pe acea 
amfibie o echipă de 
oameni își risca viața 
pentru salvarea altor 
vieți, pe cimp, la 
margine de a.pe, Ia 
margine de diguri, pio
nieri, ucenici, munci
tori, oameni cărunți 
intrau in acel cerc de 
lumină care se nu
mește chemarea și 
exemplul conducerii 
de partid, ridicau di
guri, încercau cu în
verșunare să salveze 
ce se mai putea salva 
di.n recoltă.

Iată o nouă dimen
siune și o nouă condi
ție a senzaționalului 
— cel ce definește, în 
aceste grele încercări, 
spiritul de sacrificiu 
al unui popor.

AI, ANDRÎȚOIU 
Nicolae 
ȘTEFĂNESCU

Singura legătură 
a Siriului

La un moment dat, oamenii din 
comuna Siriu-Buzâu și cei de pe 
șantierul de construcție al barajului 
de aici au rămas fără nici o legă
tură cu nimeni : nici feroviară, nici 
rutieră, nici telefonică. Tocmai in 
ziua in care erau pe terminate ulti
mele cantități de motorină necesare 
funcționării utilajelor de pe șantier. 
Si. totuși, a apărut, la timp, o legă
tură nesperată : ofițerul de miliție 
Constantin Manea. Pe un drum a- 
proape impracticabil, el s-a dus la 
Brașov și a cerut ajutorul miliției 
locale pentru a primi de urgentă 
8 000 litri de motorină, pe care i-a 
adus, nu fără peripeții și obstacole. 
Și. astfel, utilajele șantierului au 
funcționat din plin pentru salvarea 
barajului și a comunei. (Stelian Al- 
mășan).

Suspendați peste puhoaie
Din cauza loviturilor năprasnice 

ale Argeșului, podul care lega satele 
Grădinari și Tintova era amenințat 
să se dărîme. In plus, datorită săl
ciilor dezrădăcinate și îngrămădite 
la nod. exista pericolul unei grave I- 
nundatii in împrejurimi. Atunci, ma
iorul de miliție Gheorghe Prisăcaru 
și trei bărbați curajoși din partea lo
cului — Ion Mirea. Iancu Alexandru 
si Ion Dragu — s-au legat cu frîn
ghii și s-au suspendat deasupra a- 
pelor spumeginde. de unde cu topoa
re si căngi au izbutit, după mari e- 
forturi. să înlăture sălciile și să dea 
cale liberă apelor. Au salvat și po
dul. și satele.

ECHIPA FEMININĂ
DE FLORETĂ A ROMÂNIEI - 

MEDALIE DE BRONZ
Miercuri, la Budapesta, în cadrul 

Campionatelor mondiale de scrimă, 
selecționata feminină de floretă a 
României a repurtat un frumos 
succes, cucerind medalia de bronz, 
în meciul pentru locurile 3—4, flo- 
retistele românce au întrecut cu 9—4 
echipa Franței. Victoriile echipei ro
mânești au fost realizate de Arde- 
leanu (3), Pricop, Bartoș și Stahl 
(cite 2). Finala probei va aduce pe 
planșa de concurs selecționatele 
U.R.S.S. și Ungariei. în semifinale 
echipa U.R.S.S. a întrecut cu 9—2 
echipa Franței, iar Ungaria a dispus 
cu 8—4 de formația României.

S-a încheiat și finala probei mascu
line de floretă pe echipe. Medalia de 
aur și titlul de campioană a lumii au 
revenit formației Franței, care a în
trecut cu 9—4 echipa U.R.S.S. în 
meciul pentru atribuirea medaliilor 
de bronz. Italia a dispus cu 9—5 de 
R. F. Germania. Pe locurile următoa
re s-au clasat echipele Poloniei și 
României.

Au început întrecerile în proba de 
spadă. După desfășurarea primului 
tur. toți sportivii români (Zidaru, 
Popa. Pongratz. Iorgu și Szabo) s-au 
calificat pentru turul doi.

Convorbiri romârw-lîbiene 
în domeniul agriculturii

La invitația Ministerului Agricul
turii. Industriei Alimentare și Ape
lor. miercuri a sosit intr-o vizită în 
țara noastră Mohamed Aii Tabou. 
ministrul agriculturii și reformei a- 
grare din Republica Arabă Libiana.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Angelo 
Miculescu. viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul agriculturii. in
dustriei alimentare și apelor, de alte 
persoane oficiale.

în cursul după-amiezii au înce
put convorbirile între Angelo Micu-

lescu și Mohamed Aii Tabou. în ca
drul discuțiilor au fost evidențiate 
bunele rezultate obținute de societă
țile mixte româno-libiene pentru 
creșterea ovinelor, a păsărilor, pentru 
producerea de semințe și material 
săditor. Totodată, au fost abordate 
probleme privind programul de dez
voltare a colaborării între cele două 
țări în domeniile avicol și apicol, 
precum și aspecte referitoare la ex
tinderea și diversificarea cooperării 
in sectoare de interes comun.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost călduroa

sa. cu cerul variabil. înnorări mai ac
centuate s-au produs în Crișana. Mara
mureș. nordul Transilvaniei și al Mol
dovei și în Carpații Meridionali. în 
vest s-au semnalat descărcări e’ectrlce, 
iar izolat și averse de ploaie. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. Temperatu
ra aerului, la ora 14. oscila între 24 de 
grade la Oradea și .33 de grade la Tul
cea. în București : Vremea a fost fru
moasă și călduroasă, cu cerul mai 
mult senin. Vîntul a suflat slab. Tem
peratura maximă a fost de 32 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
19 și 20 iulie. în țară :• Vremea va fi 
în general instabilă și se va răci ușor. 
Cerul va fi variabil. înnorări mai ac
centuate se vor produce în jumătatea 
de nord-vest a țării, unde vor cădea 
ploi sub formă de averse. însoțite de 
descărcări electrice. Pe alocuri, ploile 
vor depăși 20—25 1/mp în 24 de ore. 
în celelalte regiuni aversele vor fi izo
late. Vîntul Va sul'la potrivit, cu unele 
intensificări. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 10 grade și 20 de gra
de, iar maximele între 20 și 30 de gra
de. local mai ridicate. In București : 
Cerul va fi variabil, favorabil aversei 
de ploaie după-a miaza. Vînt potrivit. 
Temperatura va înregistra o ușoară 
scădere.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 16 IULIE 1975

Extragerea I : 14 29 41 11 28 43 FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
8 000 867 lei din care 2 290 562 lei

Extragerea a II-a : 27 2 8 6 33 report.

cinema
© Lanțuri : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 5168) — 17,15;
(5169) — 20,15.
© Șapte mirese pentru șapte 
frați : CASA FILMULUI — 10; 12; 
14: 16; 18; 20.
© înfrîngerea Iul L. Wllkîson t 
BUCUREȘTI — 8,45; 10,45; 12,45;
14,45; 16,45; 18,45; 20.45, la grădină
— 20,15.
© Strălucirea soarelui : 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, FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18; 20, DI
NAMO — 20.15, STADIONUL
STEAUA — 20.30.
© Ziua cea mai lungă : LUCEA
FĂRUL — 9: 12,30; lfi; 19.30.
© Piedone — comisarul fără 
armă : FESTIVAL — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20.45, FEROVIAR
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30,
MODERN — 9; 11,15; 13.30; 16;
18; 20, la grădină — 20,30.
© Legea preriei : MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11; 13: 15: 17: 19. TOMTS
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20.15. 
la grădină — 20,30, GRADINA TI
TAN — 20,30.
® Veronica se întoarce : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,151
20,30.
O Zilele trădării î VIITORUL — 
15; 19.
© La răscruce de vînturi : VIC
TORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
© Program pentru copii : DOINA
— 9.45.
© Hyperion : DOINA — 11,15;
13,30: 15.45; 18; 20.15.
© Marele circ : BUZEȘTI — 9;
11,15: 13,30; 16; 18,15, FLACARA — 
15.30; 18; 20.15.
© Mascarada — 14,30; 16.30. Noapte 
după noapte — 18,45. Nu sînt în

geri — 20,45 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Jocul de cărți : GRIVITA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 13,15; 20.30.
O Kit în Alaska : BUCEGI — 16;
18.15.
e Hoinarii : LUMINA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30.
© Lumină la capătul tunelului : 
UNIREA — 16; 18. la grădină —
20.15.
© Ultimul pistolar din Cross 
Creek : DACTA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Zbor peste livezi : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
O Teroare pe „Britannic*4 : CIU
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15, ARTA — 
15,30; 17,45: 20. la grădină — 20,15. 
0 Ilustrate cu flori de cîmp : 
LIRA — 15.30; 18. la grădină —
20.15.
® Marea cursă : COTROCENI — 
15,30: 19.
© Pe aici nu se trece : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20.15, CRINGAȘI 
— 16.
® Sperietoarea : AURORA — 9; 
11,15; 13.30: 15,45; 18; 20. la gră
dină —- 20.15..
0 Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : PACEA — 15,30; 
18; 20,15, MUNCA — 16: 18; 20.
O Pavlinka : POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
9 Cei mai frumoși ani î MIORI
ȚA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.15. FLAMURA — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30.
9 Toamna bobocilor : MOȘILOR 
— 16; 18, la grădină — 20.15. COS
MOS — 15.30; 18: 20.15.
© Primăvara tristă : RAHOVA — 
16; 18.
© Un salt spre marea performan
ță : PROGRESUL — 15,30; 18: 20.15. 
® Tăcerea doctorului Evans : 
VITAN — 15.30; 18.
© Recompensă pentru șerif : 
GRADINA BUCEGI — 20,15, GRA
DINA VITAN — 20.15.

Portarul... 
pescar

După ce au salvat tot ce pu
teau salva, muncitorii de la 
„Emailul roșu" din Mediaș au 
primit ordinul să evacueze 
imediat întreprinderea. Apele 
crescuseră amenințător. Ultimii 
care au părăsit întreprinderea
— aidoma căpitanului de vapor
— au fost cei din conducere. 
Și totuși n-au fost ei ultimii, 
în întreprindere mai rămăsese 
un om : portarul Nicolae Rusu. 
Observind că in incinta între
prinderii pluteau, ca niște flo
tile bizare și haotice, o sume
denie de vase emailate — cră- 
tiți, tigăi, oale, ibrice — el a 
improvizat pe loc un fel de
plasă și a început să le pescu
iască din valurile care le-ar fi 
dus la vale. Și a strins o „recol
tă" bogată : 2 vagoane de vașe 
emailate. ÎI felicităm și în nu
mele gospodinelor.

Sănătate, 
doctore!

De citeva zile, medicii Iosif 
Felser și Virgiliu Pop, din co
muna Ionești, județul Vilceă, 
lipsesc cu rindul de la dispen
sar. Cei doi medici au pus umă
rul. alături de cooperatori, la 
strîngerea cit mai grabnică a re
coltei. Cind unul este la dispen
sar și îngrijește bolnavii, celă
lalt e pe cimp, cu secera in mintă, 
și acordă — ori de cite ori e 
nevoie — o consultație la fața 
locului. Dar cea mai mare bu
curie a medicilor e să nu fie in- 
trerupți de la secerat. Cu alte 
cuvinte, toată lumea să fie să
nătoasă. Care sănătate le-o do
rim și lor.

Casieria din 
mijlocul 
câmpului

Zi de plată a retribuției pen
tru constructorii noii fabrici de 
ciment și var de la Chișcădaga
— Hunedoara. Coborind de pe 
schele, constructorii n-au mai 
trecut pe la casierie. S-au urcat 
imediat in mașini, cu direcția... 
lanul de grîu din Șoimuși. Vă- 
zind că toți șantieriștii. in frunte 
cu Teodor Urs, Adolf Hajda, Va
sile Paraschiv și Alexandru Mi- 
litaru, au pornit-o în grabă ma
re, casierul n-a mai stat pe gîn- 
duri și a plecat și el pe urmele 
lor. Și astfel. în mijlocul lanu
lui. casierul i-a dat fiecăruia 
retribuția cuvenită, după care a 
pus și el mina pe seceră.

IO milioane |

■...................... ........... contemporană.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.

¥ 20,00 Condu-ne. drag partid. (Ctn-
tece revoluționare si patrio-

20,20 Revista economică TV.
PROGRAMUL I 21.00 Antonio și baletul său în

..Amorul vrăjitor'4 de Manuel
16,00 Teleșcoală. de Falia.
16,30 Curs de limba germană. 21,30 Revista literar-artistlcă TV.
17.00 Telex. 22,10 24 de ore.
17,05 Enciclopedie pentru tineret.
17,30 Campionatele mondiale de

scrimă. (Selecțiuni înregistra- PROGRAMUL II
te de la Budapesta).

18,00 Misiunea comună Soiuz-A- 20.00 Retrospectiva stagiunii de
polio. (Transmisiune directă). concerte 1974—1(175.

18.30 Universitatea TV. 22,00 Telerama : „Inscripții în pia-
19.05 Afganistan — file de istorie tră“.

teatre
© Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Amintirea 
scriitorilor (spectacol de sunet și 
lumină) — 20.
© Teatrul „C. I. Nott.ara“ (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Lady X 
— 20.
o Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăpiarul — 19.30.
© Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Cer cuvîntul 
la., diverse — 19.30.
« Teatrul ..Țăndărică'4 (la Liceul 
nr. 43 — cartier Balta Albă) : 
Sînziana și Pepelea — 19.30.

„Flamura roșie" din Sibiu s-a 
angajat să recondiționeze cit mai 
repede cu putință 6 000 de spete 
de la războaiele țesătoriei de 
mătase din Sighișoara și de la 
fabrica „Tirnava" Mediaș, amân
două afectate de inundații. Un 
fapt in aparență obișnuit în a- 
ceste zile. Neobișnuit este insă 
efortul depus, intr-un timp re
cord. pentru aceste 6000 de spe
te. Care spete trebuiau spălate 
de noroi, decantate, periate, re
parate. recositorite... Dar nu nu
mai spetele „in mare" trebuiau 
supuse acestor operații, ci fie
care dintre dinții lor. Si fiecare 
din cele 6 000 de spete are nu 
mai puțin de 1 700 de dinți. Așa
dar, peste 10 milioane de dinți !

Prezentă
9

de spirit
După scurgerea apelor care 

inundaseră zona gării din comu
na Poiana Cimpina, copiii din 
cartier au sărit în ajutorul pă
rinților și au început să curețe 
terenul de crengi, bușteni și 
mii. Deodată, un copil a obser
vat sub mii o bombă. „Toată I 
lumea la o parte !“ — a strigat 
unul mai răsărit dintre ei. „Să ’ 
mergem să anunțăm la primă- | 
rie !“. Primarul a chemat Ime- | 
diat la fața locului specialiști | 
militari. Aceștia au reușit să 
înlăture pericolul. Bomba ascun- | 
să in pămint de mai bine de 30 
de ani, din timpul războiului, a * 
fost explodată intr-un loc izolat. I 
Iar copiii au fost de două ori | 
felicitați : și pentru hărnicia lor, ’ 
Și pentru prezența de spirit.

Rubricâ redactată de
Petre POPA n
cu sprijinul corespondenților J 
„Scinteii" ’
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CONFERINȚA PENTRU SECURITATE 
Șl COOPERARE ÎN EUROPA

Pîna vineri se va decide definitiv data fazei

a treia, la
GENEVA 16 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : în cadrul ședinței 
sale plenare de marți seara. Comite
tul de coordonare al Conferinței pen
tru securitate și cooperare in Europa 
a hotărit să examineze in continuare 
problema fixării definitive a datei la 
care se va deschide faza a treia, la 
nivel înalt, în funcție de rezolvarea 
tuturor problemelor rămase încă in 
suspensie. în acest sens, s-au pre
văzut ședințe ale Comitetului de 
coordonare pentru zilele de miercuri, 
joi și vineri, cu precizarea că o ho- 
tărîre definitivă asupra datei începc-

SAN JOSE

Reuniunea ministerială a O. S. A.
SAN JOSE 16 (Agerpres). — La 

San Jose, capitala Republicii Costa 
Rica. au început miercuri lucrările 
reuniunii ministeriale a Organizației 
Statelor Americane consacrate, in 
principal, modificării unor prevederi 
procedurale din Tratatul Interameri- 
can de Asistentă Reciprocă (T.I.A.R.); 
aceasta va permite, implicit, aborda
rea problemei ridicării sancțiunilor 
Împotriva Cubei, dictate de organi
zație în urmă cu aproape 11 ani.

După cum s-a mai anunțat, majo
ritatea de cel puțin 12 state membre 
ale O.S.A., din totalul de 21. s-a

nivel înalt
rii fazei a treia se va lua cel mai 
tîrziu vineri.

Concomitent, organele de lucru ale 
conferinței continuă in ritm acce
lerat rezolvarea problemelor aflate 
încă pe agenda fazei a doua, ast
fel incit lucrările acestei faze să se 
încheie neintîrziat.

Participant^ la reuniune au ho
tărit ca procesul de înregistrare. In 
Comitetul de coordonare, a textelor 
documentelor finale ale conferinței 
să înceapă pe măsură ce organele 
de lucru subsidiare își vor fi în
cheiat lucrările.

pronunțat în favoarea normalizării 
relațiilor diplomatice și economice 
cu Havana, multe dintre ele restabir 
li nd pe cale bilaterală raporturile 
cu Cuba. Pină în prezent însă, sta
tutul prevede obligativitatea majori
tății de două treimi din numărul de 
țări membre ale T.I.A.R. pentru ri
dicarea sancțiunilor O.S.A. împotriva 
unui stat membru. Or. statele latino- 
americane s-au manifestat pentru 
schimbarea acestei proceduri cu o 
alta care să prevadă un vot al sim
plei majorități.

ORIENTUL APROPIAT
• Reacții la hotârîrea Egiptului privind mandatul forțelor de 
observatori O.N.U. amplasate în Sinai ® Vizita regelui Ara- 
biei Saudite la Cairo ® Agenda viitoarei reuniuni a 

Consiliului Ligii Arabe

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— După anunțarea hotăririi- guver
nului egiptean de a nu mai prelungi 
mandatul forțelor de observatori 
O.N.U. amplasate in Sinai, secreta
rul general al O.N.U., Kurt Wald
heim, a declarat că menținerea for
țelor de observatori O.N.U. în Sinai 
va depinde de măsurile pe care le 
va hotărî Consiliul de Securitate. 
..Egiptul — a precizat Kurt Wald
heim — așteaptă adoptarea de către 
Consiliul de Securitate a unei rezo
luții care să contribuie la aplicarea 
documentelor sale precedente in le
gătură cu retragerea forțelor israe- 
liene din teritoriile ocupate". Din 
punctul de vedere al Egiptului — a 
precizat Waldheim — forțele de ob
servatori O.N.U. nu trebuie să ser
vească la menținerea sau protejarea 
statu quo-ului. Egiptul dorește să se 
depășească acest statu quo și să se 
realizeze progrese in căutarea unei 
soluții a situației din Orientul A- 
propiat.

CAIRO 16 (Agerpres). — Regele 
Khalid al Arabici Saudite a sosit, 
miercuri, într-o vizită oficială de 
patru zile la Cairo, la invitația pre
ședintelui Anwar El Sadat. Convor
birile dintre cei doi șefi de stat — 
se arată in cercurile politice de la 
Cairo — sint consacrate, în special. 

examinării unor importante proble
me politice și economice interesind 
Arabia Saudită. Egiptul și țările a- 
rabe in ansamblu, o atenție deose
bită acordindu-se situației din Orien
tul Apropiat, in lumina ultimelor 
evoluții din această regiune. Vor fi 
evocate, de asemenea, diferite as
pecte legate de soluționarea proble
mei palestinene. relațiile dintre re
zistența palestineană și țările arabe, 
precum și alte chestiuni ale situației 
internaționale actuale.

CAIRO 18 (Agerpres). — Se
cretariatul Ligii Arabe ■ tri
mis țărilor membre ale organi
zației agenda viitoarei reuniuni 
a consiliului ligii, ale cărei lu
crări. la nivelul miniștrilor de exter-' 
ne. sint programate să inceapă la 1 
septembrie. Agenda include, între al
tele. prezentarea raportului asupra 
situației din lumea arabă, atitudinea 
pe plan internațional față de cauza 
arabă și stadiul transpunerii in prac
tică a rezoluțiilor celei de-a șasea și 
a șaptea intilniri arabe la nivel înalt. 
Consiliul va asculta, de asemenea, un 
raport cu privire la reuniunea arabo- 
africană care a avut loc în urmă cu 
o săptămină și va discuta propune
rile de reprezentanți ai ligii pentru 
posturile din cadrul O.N.U. și insti
tuțiilor sale specializate.

PRIMUL MINISTRU
AL FRANȚEI L-A PRIMIT 

PE AMBASADORUL ROMÂNIEI
PARIS 16. — Corespondentul nos

tru transmite : Miercuri după-amiază 
ambasadorul României Ia Paris, 
Constantin Flitan. a fost primit, la 
palatul Matignon, de primul-ministru 
al Franței. Jacques Chirac.

în cursul intrevederii a fost exa
minat stadiul actual al relațiilor ro- 
mâno-franceze și perspectivele lor 
de dezvoltare. De asemenea, a fost 
evocată apropiata vizită pe care șe
ful guvernului francez urmează să o 
facă in Republica Socialistă Româ
nia.

In sprijinul unei cooperări 
de tip nou între națiuni
ALGER 16 (Agerpres). — în cursul 

dineului oferit de președintele Houari 
Boumediene, în cinstea lui Luis 
Echeverria, ambii șefi de stat s-au 
pronunțat pentru efectuarea unor 
transformări substanțiale in actualul 
sistem economic internațional și pen
tru instituirea unui nou tip de coo
perare între națiuni, care să se ba
zeze pe egalitatea în drepturi a tu
turor statelor lumii. Reafirmînd 
dreptul suveran al țărilor în curs de 
dezvoltare de a dispune plenar de 
bogățiile lor naturale, președinții 
Mexicului și Algeriei au relevat ne
cesitatea ca statele „lumii a treia" 
să lupte în comun, solidar, pentru 
concretizarea dezideratelor lor juste.

COMITETULUI CENTRAU
'AE PARTIDULUI .COMUNIST DIN COLUMBIA:

Stimați tovarăși,
Ia cea de-a 45-a aniversare a creării Partidului Comunist din Columbia 

vă adresăm dumneavoastră și tuturor comuniștilor columbieni un cald salut 
tovărășesc și sincere felicitări din partea Partidului Comunist Român 
și a secretarului său general, tovarășul Nieolae Ceaușescu, împreună cu 
cele mai bune urări de succes in activitatea ce o desfășurați pentru pro
movarea idealurilor oamenilor muncii, ale poporului columbian, pentru 
triumful cauzei păcii, democrației și socialismului.

Partidul Comunist Român. întregul nostru popor urmăresc cu simpatie 
și sentimente de solidaritate lupta plină de avint a forțelor populare, de
mocratice, progresiste din Columbia și din celelalte țări latino-americane, 
pentru consolidarea independenței și suveranității naționale, împo
triva spolierii bogățiilor naționale de către monopolurile străine, pentru 
valorificarea suverană a patrimoniului național, împotriva reacțiunii și im
perialismului, pentru pace și înțelegere între popoare.

Partidul Comunist din Columbia sărbătorește această aniversare în con
dițiile in care în lume au loc profunde mutații in raportul de forțe, se in
tensifică tot mai mult lupta popoarelor pentru înlăturarea vechilor practici 
de dominație și asuprire națională și șocială, pentru instaurarea unor 
principii noi in relațiile dintre state, p.entru crearea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, întemeiată pe echitate și justiție, 
pentru dezvoltarea liberă, nestinjenită a popoarelor pe calea progresului 
social și economic.

Ne exprimăm satisfacția față de evoluția ascendentă a relațiilor dintre 
țările noastre, îndeosebi după vizita în Columbia a președintelui 
Republicii Socialiste România, tovarășul Nieolae Ceaușescu, ceea ce servește 
intereselor și aspirațiilor celor două popoare prietene, cauzei păcii, secu
rității și conlucrării internaționale.

Salutind cursul pozitiv al relațiilor de prietenie și solidaritate dintre 
partidele noastre, reafirmăm dorința Partidului Comunist Român ca aceste 
raporturi să se extindă și în viitor, in folosul prieteniei și conlucrării po
poarelor român și columbian, al dezvoltării pe mai departe a legăturilor 
multilaterale dintre Republica Socialistă România și Columbia, al cauzei 
unității partidelor comuniste și muncitorești, al tuturor forțelor an* 
imperialiste.

COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

„Republica Panama este liotărita 
să redobîndească controlul asupra Canalului Panama"

DECLARAȚIILE PREMIERULUI OMAR TORRIJOS
CARACAS 16 (Agerpres). — „Re

publica Panama este pregătită să 
transpună în practică hotărirea sa 
de a redobindi controlul asupra Ca
nalului Panama" — a declarat, in
tr-un interviu acordat săptăminalului 
„Semana", care apare la Caracas, 
Omar Torrijos, șeful guvernului pa
namez.

Stăpinirea Statelor Unite asupra 
așa-numitei zone a Canalului consti
tuie rezultatul vicios al politicii de 
dominație impuse acestui teritoriu ; 
ea trebuie să fie eradicată, a men
ționat el, relevind că „în America 
Latină gradul de conștientizare creș
te pe zi ce trece". Nu există nici o 
justificare, oricare ar fi ea. a pre
zenței trupelor americane pe terito
riul panamez, iar obiectivul nostru 
fundamental constă in desființarea 
bazei coloniale pe care americanii au 
stabilit-o în chiar inima teritoriului 
panamez — a subliniat Omar Tor
rijos.

Șeful guvernului panamez a con
vocat, pentru vineri, 18 iulie. Adu
narea Națională a Reprezentanților 
Districtuali in vederea dezbaterii ne
gocierilor cu Statele Unite in privința 
încheierii unui nou tratat asupra Ca
nalului Panama.

La Ciudad de Panama a fost sem
nat un acord privind trecerea sub 
controlul statului panamez, incepind 
cu decembrie 1977, a bunurilor cor
porației americane „United Brands", 
care se ocupă cu exploatarea planta
țiilor de banane, una dintre princi
palele ramuri ale agriculturii din Pa
nama. în acord se prevede că. in caz 
de necesitate, guvernul poate prelua 
sub controlul său societatea amintită 
și înainte de termenul stabilit. în vii
tor, Panama nu va mai fi obligată, 
de asemenea, să vindă întreaga re
coltă de banane societății „United 
Brands".

■fc

Arturo Sucre Pereira a demisionat, 
marți, din motive de sănătate, din 
funcția de vicepreședinte al Republi
cii Panama. El ocupa această impor
tantă magistratură a țării din decem
brie 1969 și a fost considerat unul 
dintre cei mai apropiați colaboratori 
ai premierului Omar Torrijos. Ge
rardo Gonzalez Vernaza. ministrul 
dezvoltării agricole în guvernul pa
namez. a fost desemnat de șeful sta
tului. Demetrio Lakas, ca vicepre
ședinte provizoriu al republicii.

agențiile de presă
Consiliul Națiunilor Unite 

pentru Namibia 3 hotărît săr- 
bătorirea Zilei Namibiei in cadrul 
unei festivități speciale, care va a- 
vea loc la 26 august, la sediul 
O.N.U. La festivitate vor lua cu- 
vintul secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, precum și conducă
torii principalelor instituții speciali
zate ale organizației.

Primul spectacol al an
samblului folcloric „Cio- 
cîrlia", în cadrul Festivalului de 
vară al Kuweitului, a avut loc la 
Teatrul Institutului special din Ku
weit. Spectacolul — urmărit de o 
sală arhiplină — s-a bucurat de un

deosebit succes. Au participat mem
bri ai guvernului, deputați ai Adu
nării naționale kuweitiene. oameni 
de artă și cultură din Kuweit și 
zona Golfului, șefi ai misiunilor di
plomatice. un numeros public. Dr. 
Shehab, subsecretar de stat Ia Mi
nisterul Informațiilor, a oferit flori 
actorilor români și placheta ce sim
bolizează Festivalul de vară al Ku
weitului. felicitind conducerea an
samblului „Ciocîrlia" pentru înalta 
ținută artistică a întregului specta
col.

Guvernele R. P. Chineze 
și Republicii Democratice 
Sao Tome și Principe 3U h°- 
tărit să stabilească relații diploma
tice la nivel de ambasadă.

DE LA. CORESPONDENȚII?NOȘTRI;

ROMA»

Administrație de stingă la Torino
Ca urmare a impor

tantelor succese ob
ținute în recentele a- 
legeri locale de forțele 
de stingă. îndeosebi 
de Partidul Comunist 
Italian. Torino, unul 
din cele mai mari o- 
rașe și unul din pilonii 
industriali ai Italiei, 
are din nou în fruntea 
sa. după 24 de ani. o 
coaliție formată din 
comuniști și socialiști. 
Noua administrație, 
condusă de primarul 
comunist Diego No- 
velli, deține 41 din 
cele 80 de locuri ale 
consiliului comunal. 
Torino devine, astfel, 
cel mai mare oraș din 
Italia și din întreaga 
Europă occidentală 
condus de comuniști și 
socialiști.

Formarea unei ad
ministrații a forțelor 
de stingă în capitala 
Piemontului este re
zultatul direct al votu
lui de la 15 iunie, al 
dorinței manifeste de 
înnoire socială, expri
mată de cea mai mare 
parte a electoratului 
italian. După aceste a- 
legeri, P.C.I. a devenit 
principala forță po
litică într-un șir din 
cele mal importante 
centre ți localități ale 
țării, printre care și 
Torino. „Constituirea 
administrației de stin
gă la Torino — remar
ca în acest sens ziarul

„L’UNITA" — este 
primul semn vizibil al 
Italiei care se reînno
iește".

Noua coaliție de 
stingă a subliniat că 
in activitatea sa va 
porni de la premisa 
că electoratul torinez 
a votat nu numai pen
tru o schimbare a ma
jorității existente în 
consiliul comunal, ci, 
mai ales, pentru o 
schimbare a orientări
lor generale in dome
niile principale ale 
administrației, a me
todelor de conducere, 
a raporturilor directe 
cu populația. Or, acest 
lucru nu este posibil 
fără aportul și contri
buția tuturor forțelor 
democratice, al cetă
țenilor, al. muncitori
lor. al intelectualilor, al 
factorilor de răspun
dere din cele mai di
ferite sectoare econo
mice. Pornind de aici, 
P.C.I. și P.S.I. au in
sistat, in perioada care 
a trecut de la alegeri, 
pentru formarea unei 
majorități mai largi, 
bazată pe înțelegeri 
programatice precise 
cu toate forțele demo
cratice și antifasciste. 
„Deși această propu
nere politică a noastră 
n-a găsit pină în pre
zent ecoul pe care îl 
așteptam — a arătat 
în cuvîntarea de În
vestitură noul primar

al orașului — apreciem 
ca necesar și conside
răm de datoria noas
tră să n reafirmăm. 
Pentru aceasta cerem 
celorlalte forțe politice 
democratice și antifas
ciste să înfrunte îm
preună cu noi proble
mele complexe ale ad
ministrației orașului".

Pe baza dialogului 
și colaborării cu mun
citorii și organizațiile 
acestora, cu consiliile 
de fabrică și consiliile 
de cartier, cu organi
zațiile industriale, so
ciale și culturale, noua 
coaliție este hotărită 
să acționeze pentru 
rezolvarea unor im
portante probleme cum 
sint cele legate de ra
portul intre implanta
rea , industrială și me
diul înconjurător, lipsa 
de locuințe și de școli, 
depășirea actualului 
deficit bugetar comu
nal etc.

Referindu-se la sem
nificația instalării noii 
coaliții de stingă la 
Torino, un cunoscut 
comentator politic ita
lian scria: „Torino pă
șește, astfeh pe dru
mul canalizării mari
lor sale energii mun
citorești și populare in 
vederea schimbării ge
nerale de care Italia 
are atît de multă ne
voie".

Radu BOGDAN

BRUXELLES

Conferința la nivel înalt
9

a tarilor Pieței comune
DIFICULTĂȚI LA STABILIREA ORDINEI DE ZI

BRUXELLES 16 (Agerpres). - La 
Bruxelles s-a încheiat reuniunea mi
niștrilor de externe ai țărilor mem
bre ale Pieței comune, convocată în 
vederea pregătirii ordinii de zi a 
conferinței la nivel inalt a „celor 
nouă". Miniștrii de externe au în
cercat, timp de două zile, să cadă de 
acord asupra problemelor ce urmau 
să fie supuse dezbaterii șefilor de 
stat și guvern ai țărilor membre ale 
C.E.E. Ei au reușit acest lucru nu
mai parțial. Opiniile au rămas îm
părțite atît în ceea ce privește or
ganizarea unei intilniri cu țările pro
ducătoare de petrol, cit și în ceea 
ce privește statele care ar urma să 
fie invitate să participe la o astfel 
de reuniune. Cea mai mare parte 
dintre miniștri s-au exprimat în fa
voarea continuării dialogului început 
în capitala Franței, dar reprezentan
tul acestei țâri s-a pronunțat pen
tru o reuniune complet nouă, avind 
in vedere faptul că întilnirea de la 
Paris s-a încheiat cu un eșec.

Conferința Ia nivel Înalt a Pieței 
comune s-a deschis, miercuri după- 
amiază, la Bruxelles.

în cursul reuniunii de deschidere 
a luat cuvîntul primul ministru al 
Marii Britanii, Harold Wilson, care 
a declarat că, din punct de vedere 
politic, industrial, economic și co
mercial, poporul britanic face parte 
în prezent din C.E.E. De acum în
colo. Marea Britanie trebuie să joa
ce un rol deplin in cadrul activită
ților pe care le desfășoară Piața 
comună. Harold Wilson a relevat că 
țările occidentale au de făcut față 
celei mai mari depresiuni economice 
de după anii ’30, fiind necesar ca 
problemele pe care le ridică aceas
tă situație să fie înfruntate în co
mun.

Primul ministru al Belgiei a pre
cizat. totodată, un raport interimar 
de informare in legătură cu însăr
cinarea pe care a primit-o în luna 
decembrie de a studia posibilitățile 
de întărire a unității țărilor membre 
ale C.E.E.

transmit:
Scord mire C.E.E. și 

p/jgjjte. Pre?e<F'ntele comisiei Pie
ței comune, Francois-Xavier Ortoli, 
și ministrul de externe mexican. E- 
rnilio Rabasa. au semnat marți la 
Bruxelles acordul de cooperare in
tre C.E.E. și Mexic. Depășind cadrul 
unui simplu acord comercial, docu
mentul este conceput ca o bază 
pentru dezvoltarea colaborării econo
mice dintre cele doua părți, ținin- 
du-se seama de situația Mexicului de 
tară in curs de dezvoltare.

Sentințe împotriva stu
denților arestaii luna trecută in
cursul unor manifestații, In Birma- 
nia. Un tribunal special constituit 
i-a condamnat pe 203 dintre tineri 
la închisoare pe termene între 4 și 
9 ani. Ca o prima măsură, autori
tățile birmaneze au suspendat, in
cepind de luna trecută, cursurile a 
12 instituții de învățămînt din ora
șele Rangoon și Mandalay.

La Universitatea din Mar
bury s”3 desfășurat consfătuirea-
simpozion a lectorilor de limbă și 
literatură română de la universită
țile din R. F. Germania. La reu
niune. consacrată aniversării a 125 
de ani de la nașterea lui Mihai E- 
minescu. au participat, de asemenea, 
cadre didactice și studenți vest-ger- 
mani.

• OMUL Șl VIAȚA 
SUBACVATICĂ, în rindul 
cercetărilor care se efectuează 
în diferite târî ale lumii pentru 
a vedea in ce măsură ortul poa
te trăi și lucra in mediul sub
acvatic, la adincimi mari, se în
scrie și experimentul recent în
cheiat al unui grup de patru 
acvanauți japonezi. Timp de 15 
zile ei au trăit intr-o încăpere 
specială, sub presiunea de 11 
atmosfere, care corespunde unei 
adincimi de 100 m. Acest expe
riment face parte dintr-un pro
gram mai amplu, inițiat in 1973. 
Etapele următoare ale progra
mului se vor concentra asupra 
efectelor psihologice ale vieții 
la mare adincime.

® PASAGER CLAN
DESTIN ÎN COSMOS, 
în ciuda planificării stricte, a 
calculelor exacte și a tuturor 
măsurilor de prevedere ce înso
țesc lansările spațiale, la bordul 
navei spațiale americane „Apol
lo" se află un al patrulea pasa
ger terestru, căruia, după toate 
aparențele, noile condiții ii pri- 
esc foarte bine — un... țînțar. 
Nimeni nu știe cum a reușit a- 
venturoasa insectă să se stre
coare la bordul navei. Centrul

Expoziție românească la
Varșovia.In saloanele Galeriei de
artă a Uniunii artiștilor plastici din 
Polonia a avut loc. la 16 iulie, ver
nisajul expoziției românești „Forme 
mici sculpturale", in cadru) căreia 
sint prezentate 30 de lucrări aparți- 
nînd unor sculptori din București.

Relații diplomatice 13 nivel 
de ambasadă au fost stabilite intre 
Republica Vietnamului de Sud și 
Austria.

Accident rutier. Sase pcr- 
soane și-au pierdut viața, iar alte 
cinci au fost grav rănite ca urmare a 
ciocnirii în lanț, în cursul nopții de 
marți spre miercuri, a mai multor 
automobile pe autostrada ce trece 
prin orașul vest-german Stuttgart.

Sesiunea Sovietului 
Suprem al R. S. F. S. R. 

și-a încheiat lucrările
MOSCOVA 16 (Agerpres). — La 

Moscova s-au încheiat lucrările pri
mei sesiuni a noii legislaturi a So
vietului Suprem al Republicii Sovie
tice Federative Socialiste Ruse, la 
care au participat L. Brejnev. N. 
Podgornii, A. Kosîghin, alți conducă
tori de partid și de stat sovietici. După 
cum informează , agenția T.A.S.S., 
deputății au ales 'Prezidiul Sovietului 
Suprem al R.S.F.S.R. și au aprobat 
componența guvernului acestei repu
blici unionale. în funcția de pre
ședinte al Prezidiului Sovietului Su
prem a fost reales Mihail Iasnov. iar 
în funcția de președinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.S.F.S.R.. a fost 
numit din nou Mihail Solomențev.

„Autoritățile sud-coreene 
încearcă să perpetueze 

divizarea țării14
PHENIAN 16 (Agerpres). — Vice

președintele părții nord-coreene a 
Comitetului de coordonare Nord-Sud 
a transmis o scrisoare vicepreședin
telui în Comitet al părții de la Seul, 
în care relevă că autoritățile sud- 
coreene au violat principiile inde
pendentei. uniunii naționale și reu- 
nificării pașnice convenite de cele 
două părți — informează agenția 
A.C.T.C. Scrisoarea arată că „auto
ritățile sud-coreene încearcă să per
petueze divizarea tării, in loc să ac
ționeze pentru reunificare. refuză 
orice compromis cu partea noastră". 
Dialogul Nord-Sud — precizează 
A.C.T.C. — trebuie să urmărească să 
se ajungă la unificarea pașnică a tă
rii, pe baza și în spiritul Declara
ției comune a Nordului și Sudului 
din 4 iulie 1972.

„Dacă partea sud-coreeană este 
dispusă intr-adevăr să continue dia
logul cu noi — subliniază scrisoarea 
— trebuie să înceteze campania an
ticomunistă și războinică, să revo
ce măsurile de represiune împotri
va patriotilor și populației din Co
reea de Sud și să renunțe la poli
tica divizării naționale, reafirmîn- 
du-și adeziunea fată de Declarația 
comună. în conformitate cu princi
piile independentei și reunificării 
pașnice și ale marii uniuni națio
nale. convenite de cele două părți".

Evoluția programului „Soiuz - Apollo"
MOSCOVA 16 (Agerpres). — Cos- 

monauții sovietici Alexei Leonov și 
Valeri Kubasov și-au consacrat ziua 
de miercuri controlului funcționării 
sistemelor de la bordul navei 
„Soiuz-19“. constatind că toate apa
ratele. în afara celui de televiziune, 
funcționează normal. în paralel cu 
operațiuni legate de trecerea pe or
bita de cuplare cu ..Apollo", au fost 
reparate și aparatele de televiziune.

La ora 14.43 (ora Bucureștiului) a 
fost conectat motorul, care a func
ționat timp de 21 de secunde. Cos
monauts au raportat că operațiunea 
de corectare a traiectoriei a decurs 
normal și că ei se află pe orbita de 
cuplare. Au fost continuate și dife
rite experiențe științifice.

HOUSTON 16 (Agerpres). — De la 
centrul spațial american se anunță 
că zborul ..Apollo" decurge normal. 
Astronauții Thomas Stafford. Vance 
Brand si Donald Slayton au intrat 

i în legătură cu cosmonauții sovietici 
Alexei Leonov și Valeri Kubasov, 
aflați la bordul lui „Soiuz-19“.

în cursul zilei de miercuri, astro- 
nautii au reușit să degajeze intrarea 
în tunelul prin care se va realiza, 
după cuplare, trecerea dintr-o navă 
cosmică in cealaltă, blocată in ziua 
precedentă. Defecțiunea nu a fost 
gravă și, după cum apreciază speci
aliștii. nu afectează desfășurarea in 
continuare a programului.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALA A AFGANISTANULLR

Excelenței Sale
Domnului MOHAMMAD DAOUD

Președintele și primul ministru al Republicii Afganistan
KABUL»

Cu prilejul celei de-a doua aniversări a proclamării Republicii Afga
nistan, am deosebita plăcere să transmit, în numele guvernului, poporu
lui român și al meu personal, cele mai sincere felicitări și calde urări de 
sănătate și fericire dumneavoastră, de progres și prosperitate poporului 
afgan.

Sînt pe deplin convins că relațiile de prietenie dintre Republica So
cialistă România și Republica Afganistan se vor dezvolta continuu, spre 
binele popoarelor noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Himalaya, Pamir, 
Hindukuși, Kunlun — 
cele mai inalte masi
ve muntoase din Asia, 
— se întilnesc pe teri
toriul Afganistanului. 
Munții ocupă trei sfer
turi din teritoriul ță
rii, lâsind loc puțin 
pentru culturile agri
cole ; in schimb, oferă 
întinse pășuni natura
le. un mare potențial 
hidroenergetic, consi
derabile rezerve de 
gaze naturale, minereu 
de fier, cărbune, me
tale și pietre prețioa
se. Munții au izolat 
într-o măsură Afga
nistanul de lumea ex
terioară, l-au făcut 
greu accesibil, dar au și 
constituit un scut și un 
adăpost în lupta îm
potriva cotropitorilor 
străini și a dominației 
colonialiste, care a fost 
lichidată definitiv în 
1919, cind țara și-a cu
cerit independența na
țională.

Moștenirea a fost 
grea, înaintea primu
lui război mondial în 
Afganistan nu exista 
nici o Întreprindere

industrială, nici o cale 
ferată. în economie se 
mențineau relațiile de 
producție feudale. Du
pă dobindirca neatîr- 
nării, Afganistanul s-a 
angajat pe calea li
chidării acestei adinei 
înapoieri. Au fost con
struite întreprinderi 
ale industriilor energe
tică, minieră, chimică, 
materialelor de con
strucții și altele, pre
cum și șosele asfalta
te. care au conectat 
regiunile izolate la cir
cuitul economiei na
ționale.

Abolirea, Ia 17 iulie 
1973, a monarhiei, care 
constituia o piedică 
instituțională în calea 
progresului națiunii, a 
intensificat procesul de 
înnoire a societății af
gane. Autoritățile re
publicane au inițiat un 
program de măsuri vi- 
zînd extinderea con
trolului de stat în eco
nomie, realizarea re
formei agrare și coo
perativizarea agricul
turii. A început pros
pectarea sistematică a

resurselor naturale și 
valorificarea zăcămin
telor de gaze natura
le. mică, talc etc. S-au 
obținut, totodată, suc
cese in lichidarea a- 
nalfabetismului și pre
gătirea de cadre in 
sfera asistenței medi
cale.

între România și Af
ganistan s-au stabilit 
și se dezvoltă relații 
de prietenie și cola
borare. O expresie a 
acestor relații o con
stituie cooperarea in 
domeniul prospecțiuni
lor și exploatării bo
gățiilor subsolului, a- 
cordurile comerciale 
dintre cele două țări. 
Cu prilejul diferitelor 
contacte româno-afga- 
ne a fost subliniată 
dorința comună de a 
imprima in continuare 
un curs ascendent ra
porturilor bilaterale, 
corespunzător intere
selor ambelor popoa
re. cauzei păcii și co
laborării internațio
nale.

G. BONDOC
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MARI INUNDAȚII ÎN S. U. A.
WASHINGTON 16. — Corespon

dentul nostru transmite : Ploi to
rențiale cad de șapte zile con
tinuu asupra unor state de pe coas
ta de est a S.U.A., provocind mari 
inundații, distrugeri de zeci de mi
lioane de dolari și pierderi de vieți 
omenești. Guvernatorul statului New 
Jersey a cerut președintelui Ford 
să declare drept zone calamitate mai 
multe districte puternic afectate de 
inundații catastrofale.

Cele mai mari pagube, evaluate la 
peste 20 milioane de dolari, au fost 
provocate culturilor și plantațiilor 
din sudul statului New Jersey., 
Imense întinderi de lanuri au fost 
acoperite de ape. Citeva rafale de 
grindină, atingînd in unele locuri 
mărimea unui ou de porumbel, au

defoliat livezile de pomi fructiferi. 
Mari pagube materiale au fost pro
vocate locuitorilor localităților Ber
gen, Passaic, Sommerset, precum și 
orașului Rahway, unde a fost de
clarată „starea de urgentă". Inunda
țiile au devastat zeci de mii de hec
tare de culturi și lanuri în statul 
Maryland. Cîteva zone din acest stat 
au fost declarate „regiuni calamita
te". Potrivit unor date preliminare, 
s-au înregistrat 25 de victime ome
nești.

Serviciul meteorologic din New 
York anunță că in ultimele zile au 
fost doborite toate recordurile de 
căderi de precipitații stabilite in 1872. 
Cauza ploilor torențiale este pătrun
derea în această parte a țării a unui 
imens val de climă subtropicală.

DE PRET U T I N D E N I
de control de la Cape Canaveral 
a propus astronauților „cel de-al 
36-lea experiment științific", a- 
vind ca obiect țintarul. Fiind 
cunoscut cit de supărătoare 
poate fi această insectă, astro
nauții au declarat însă că prefe
ră să se debaraseze de ea.

• PAGINAȚIE COM
PUTERIZATĂ. Confruntată 
cu grave dificultăți financiare, 
direcția cotidianului „Financial 
Times" a hotărit să instaleze un 
sistem computerizat de paginare. 
Directorul ziarului cercurilor 
de afaceri engleze, Alan Hare, 
a declarat că dacă nu vor fi in
troduse cit mai rapid tehnici 
moderne de scoatere a cotidia
nului. pierderile ce vor fi înre
gistrate în 1978 vor atinge o cifră 
de 1.5 milioane lire sterline. In
stalarea noului sistem, al cărui 
cost este evaluat la peste un 
milion de lire sterline, va an
trena concedierea unor angajați. 
Conducerea ziarului a arătat 
insă că va căuta, împreună cu 
conducerea sindicatelor de re
sort, o soluție acestei probleme.

• NOI DATE DESPRE 
STELE. Stelele, ca și Soarele, 
posedă un strat atmosferic deo
sebit, cromosfera. La această 
concluzie au ajuns astrofizicienii 
di.n R.S.S. Armeană în urma 
cercetării spectrelor ultraviole
te a aproximativ 3000 de stele. 
Spectrele au fost obținute cu 
ajutorul aparatului „Orion-2“, 
instalat la bordul navei spația
le „Soiuz-13“. De pe Pămint nu 
sint posibile observații atît de 
precise, intrucît atmosfera teres
tră absoarbe o mare parte a ra
zelor ultraviolete.

• „CENTURA VERDE" 
A BUDAPESTEI. în Unga
ria a fost adoptat un program 
vizind plantarea de pomi in zo
na de centură, cit și în perime
trul Budapestei. Potrivit acestui 
proiect, in jurul capitalei se vor 
face plantări de pomi pe o su
prafață de 14 000 hectare, astfel 
incit „centura verde" a Buda
pestei va ajunge să cuprindă 
34 000 hectare de pădure. Siste

mul de spatii verzi din interio
rul municipiului, va fi dispus in 
sens radial și circular.

• FIGURINE ANTICE 
LA SCARĂ REALĂ. După 
ce, anul trecut, un grup de ar
heologi chinezi a descoperit, 
tntr-o regiune din noi’d-vestul 
țării, un neobișnuit depozit an
tic care conține circa 6 000 de 
figurine din ceramică, la scară 
reală, o parte din acestea au fost 
recent prezentate în cadrul unei 
expoziții. Datind de peste 2 mi
lenii, cei 314 războinici, măsu- 
rind în jur de 1,82 m înălțime, 
și cei 24 de cai s-au păstrat 
intr-o stare remarcabilă, evi- 
dențiindu-se, totodată, înalta 
măiestrie a modelatorilor antici.

• „CUM SĂ-L AJU
TĂM PE EDDY ?" ~ £un3 
întrebarea ce revenea mereu în 
nesfirșitele apeluri telefonice 
parvenite, zilele acestea, Radio- 
televiziunii belgiene. Dificultă
țile faimosului ciclist belgian

Eddy Merckx la actuala ediție 
a Turului Franței — datorate 
unei fracturi Însoțite de o pu
ternică febră — au provocat, in 
rîndurile compatrioților săi. o 
imensă mișcare de simpatie. Așa 
se face că belgienii, aflati in 
sezonul vacanțelor, „nu trăiesc 
actualmente — cum afirmă 
A.F.P. — decit pentru Merckx", 
susținîndu-1 prin sute de tele
grame de îmbărbătare pe idolul 
lor sportiv, care a ciștigat de 
atîtea ori pină acum tradiționala 
competiție.

® PĂDURE CĂZUTĂ..; 
DIN CER. Institutul cana
dian de silvicultură recomandă 
plantarea pădurilor direct din 
avion. Avionul se încarcă cu 
capsule din plastic umplute cu 
pămint, in care se află puieti. 
Aceste capsule sint aruncate 
din aer pe terenul destinat îm
păduririi. „Coditele" rădăcinilor 
special împachetate acționează 
in cădere asemenea unor vîrfuri 
de suliță și se înfing în sol. in 
timp ce restul pachetului ples
nește. Peste 40 la sută din puie- 
ții astfel plantați se dezvoltă. 
Este probabil una din metodele 
cele mai rapide și ieftine de 
plantare a pădurilor.
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