
Ca întotdeauna în mijlocul poporului, 
la bine și la greu, în aceste zile cînd 
oamenii muncii dintr-un mare număr 
de județe sint confruntați cu împreju
rări grave provocate de inundații, 
aflat la fafa locului, alături de cetățeni
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A EXAMINAT SITUAȚIA CREATA IN ZONE 
DIN JUDEȚELE ILFOV, IALOMIȚA Șl PRAHOVA
hotărînd acțiunile necesare de întreprins 
pentru a limita efectele calamităților 
și a înlătura consecințele acestora

întotdeauna în mijlocul po
porului, Ia bine și la rău, secre
tarul general al Partidului Co
munist Român și președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a 
aflat și în aceste zile — cînd 
oamenii muncii dintr-un mare 
număr de județe sint confrun
tați cu împrejurări grave, pro
vocate de ploile torențiale șl 
inundații — alături de cetățeni, 
controlînd situația, hotărînd ac
țiunile necesare de Întreprins șl 
dînd îndrumări pentru finaliza
rea lor rapidă în vederea limi
tării efectelor calamităților si 
înlăturării hotărîte a consecințe
lor acestora.

După ce în cursul după-amie- 
zîi nrecedente a survolat unele 
regiuni cuprinse de calamități, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și-a 
consacrat dimineața zilei de 
vineri examinării situației crea
te în alte zone din județele Il
fov. Ialomița și Prahova ca ur
mare a inundațiilor, a deplasării 
viiturilor în intervalul ultime
lor 24 de ore.

Cu acest prilej, secretarul ge
neral al partidului a analizat, Ia 
fața locului, împreună cu oame
nii muncii, locuitorii unor așe
zări lovite de calamitate, cu re
prezentanții organelor locale de 
partid și de stat, eficienta ac
țiunilor întreprinse și măsurile 
care trebuie luate în continuare 
pentru salvarea persoanelor și 
bunurilor amenințate de pri
mejdie, pentru zăgăzuirea revăr
sării apelor și reluarea cit mai 
grabnic, pe un făgaș normal, a 
activității economice și vieții lo
cuitorilor.

La bordul unui elicopter, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
survolat numeroase localități si
tuate de-a lungul văilor Pra
hovei, Ialomiței, Sabarului, Ar
geșului și Neajlovului, exami- 
nînd în ce măsură au fost afec
tate de inundații unitățile in
dustriale și agricole, rețeaua fe
roviară și rutieră din aceste 
zpne, locuințele cetățenilor.

Un număr de localități din 
cele trei județe, printre care 
Ciumați, Gherghița, Drăgănești, 
Ciorani. Adîncata, Urziceni, 
Buda, Dărăști-Vlașca și Vidia 
sint înconjurate de ape, întinse 
suprafețe agricole au fost cu
prinse de rîurile revărsate, iar 
pe altele băltește apa acumu
lată de ploile extrem de puter

nice, care s-au abătut peste a- 
ceastă zonă din sudul țării. în 
ciuda abundenței cu totul ieșite 
din comun a precipitațiilor, pa
gubele au putut fi limitate a- 
colo unde cursurile rîurilor au 
fost regularizate, malurile au 
fost consolidate și supraînălțate 
prin amenajarea unor diguri 
protectoare etc. De asemenea, 
în locurile unde s-a acționat e- 
nergic și s-au folosit, în ultime
le zile, toate mijloacele locale 
aflate la dispoziție pentru săpa
rea unor canale de drenare, apa 
se scurge mai repede de pe o- 
goare, întreptîndu-se spre albia 
sa firească.

Locuitorii așezărilor survolate 
lucrează cu mic cu mare pen
tru înlăturarea grabnică a efec
telor inundațiilor, pentru relua
rea activității productive în 
condiții normale. Acolo unde 

se poate, se lucrează 
la recoltarea manuală a păioa- 
selor.

Răspunzind prin fapte la che
marea adresată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, întregului 
nostru partid, întregului nostru 
popor, îndeplinind cu spirit de 
răspundere prevederile Decre
tului Prezidențial cu privire la 
instituirea stării de necesitate 
oamenii muncii din toate așeză
rile de pe itinerariul vizitei ca și 
cei din întreaga țară aju
tați de. militari, de studenți și 
elevi, de cetățenii localităților 
învecinate neafectate muncesc cu 
spor la lucrările de combatere 
a inundațiilor, de apărare a lo
calităților, a avutului obștesc și 
personal, la refacerea căilor de 
comunicații, a instalațiilor ava

riate, la executarea șanțurilor 
de drenaj și salvarea recoltei, 
la secerișul orzului, griului și al
tor culturi.

După ce survolează Valea 
Prahovei pînă la confluența 
ei cu Ialomița, elicopterul ur
mează cursul acestui rîu, re
vărsat acum din albie, pînă la 
Urziceni, localitate în care în 
unele cartiere au pătruns apele 
în cursul nopții de joi spre 
vineri.

Aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu parcurge pe jos stră
zile orașului, îndreptîndu-se 
spre zona inundată. Aflind între 
timp de sosirea secretarului ge
neral al partidului, sute de ce
tățeni se grăbesc să îl salute cu 
dragoste pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exprimîndu-șl senti
mentele de recunoștință pentru 

faptul că se află, în aceste clipe 
de grea încercare, alături de ei.

Locuitorii orașului Urziceni — 
unii dintre el loviți de vitregia 
naturii — au văzut în prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o 
puternică Îmbărbătare, dătătoa
re de siguranță și încredere, o 
dovadă a grijii pe care partidul 
și statul nostru, personal secre
tarul general al partidului, o 
manifestă față de viața oame
nilor muncii.

Un grup de localnici, printre 
care se aflau și Petre Moldovea- 
nu, Vasile Hodi șl Ion Bucătaru, 
arată că orașul a fost inundat 
din cauza viiturii neașteptate a 
unui pîriu, altădată potolit, dar 
acum vijelios.

— Ne așteptam ca pericolul 
să vină de la Ialomița. Digul 
înălțat pe malul ei a rezistat, 

nu s-a rupt nici acum — explică 
localnicii. Dacă nu venea mare 
Sărata, și nu se revărsa iazul 
Cotarea nu se întîmpla nimic 
grav. Noi, bătrînli — arată pen
sionarul Dumitru Mirică — știm 
că așa ceva nu s-a mai văzut 
din 1912.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de măsurile 
luate pentru salvarea oamenilor 
și a bunurilor. Secretarul Co
mitetului orășenesc de partid, 
Ion Nedelcu, informează că au 
fost evacuate 80 de familii, că 
cetățenii au lucrat cu toții, ca 
un singur om, la punerea în si
guranță atît a bunurilor perso
nale, cît și la transportarea măr
furilor aflate în cele două com
plexe comerciale din zona inun
dată.-

— Sint unul din cei salvați, 

tovarășe secretar general, — in
tervine Ion Tudorache, profesor 
la Școala generală nr. 1 din lo
calitate. Soția și cei trei copii 
ai mei au fost salvați de urgia 
apelor de plutonierul Sima și 
locotenentul Petrescu. Eu pot 
să vă spun, tovarășe secretar ge
neral, că moralul oamenilor este 
foarte ridicat, muncește toată 
lumea, facem totul pentru a 
putea stăpîni situația.

— Ce probleme, deosebite aveți 
acum, ce necesități urgente ? — 
se informează tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Primarul orașului arată că s-a 
asigurat, în condiții mulțumi
toare, cazarea familiilor sinis
trate, în internate și școli, că 
militarii și pompierii aflați 
aici dau tot sprijinul ne
cesar, că s-a rezolvat și proble

ma aprovizionării populației cu 
alimente- de primă necesitate, 
cu apă și medicamente. Se atlă 
la datorie și echipe speciale de 
medici. Am solicitat. In plus, cl- 
teva bărci cu motor și vehicule 
amfibli.

Secretarul general al partidu
lui trasează comandantului mi
litar sarcina să grăbească sosi
rea ajutoarelor solicitate. Lu 
mai puțin de o oră i se rapor
tează comandantului suprem, la 
bordul elicopterului, prin stația 
radio, faptul că la Urziceni a 
ajuns un nou transport de ali
mente și medicamente, împre
ună cu mijloacele amfibii supli
mentare repartizate localității.

în discuția pe care o poartă 
cu reprezentanții organelor ju-

(Continuare tn pag. a II-a)

ÎN BĂTĂLIA CU APELE SĂ 
ACȚIONĂM ORGANIZAT, ENERGIC, 
BĂRBĂTEȘTE, SĂ RĂSPUNDEM 
PRIN FAPTE CHEMĂRII SECRETA
RULUI GENERAL AL PARTIDULUI

In stare de necesitate, cu toate forțele, 
toți tinerii prezenți in lupta pentru 
combaterea grabnică a inundațiilor
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
A EXAMINAT SITUAȚIA CREATĂ 

ÎN ZONE DIN JUDEȚELE 
ILFOV, IALOMIȚA SI PRAHOVA1

(Urmare din pag. I) 
dețean și orășenesc de partid, 
secretarul general al partidului 
critică faptul că fabrica de za
hăr, avariată' acum de ape, a fost 
amplasată pe un teren inunda
bil.

— Așa a prevăzut proiectan
tul, acolo era o suprafață ne
productivă.

— Nu trebuia șă admiteți așa 
ceva, chiar dacă a fost proiec
tată acolo. — subliniază tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Se putea 
amplasa foarte bine în apropie
rea fabricii de prelucrare a so- 
iei care se construiește acum pe 
platforma industrială a orașului.

In continuare, secretarul ge
neral al partidului examinează 
ir ■șurile imediate ce vizează 
normalizarea cit mai grabnică 
a vieții și a activității produc
tive, acțiunile de perspectivă ce 
trebuie întreprinse pentru a 
feri în viitor orașul de perico
lul unor noi inundații. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu stabilește 
în această privință sarcini și 
răspunderi concrete, cere ca în
deplinirea lor să fie cît mai bina 
organizată, să fie mobilizați toți 
cetățenii apți de muncă pentru 
înlăturarea pagubelor.

— Vom face tot ce trebuie, 
tovarășe secretar general — se 
angajează cetățenii. E greu, dar 
vom învinge. Ne vom face da
toria !

După numai cîteva minute de 
zbor, elicopterul prezidențial a- 
terizează din nou, de data aceas
ta pe locul numit Lunca, si
tuat în perimetrul terenurilor 
cooperativei agricole de produc
ție din comuna Ciochina, in a- 
propiere de Oăzănești și Mun- 
tenii-Buzău.

Sute și sute de săteni, bărbați, 
și femei, tineri și virstnici lu
crează aici la săparea unui șanț 
care va permite — după apre
cierea lor — scurgerea apelor in 
momentul cînd unda viiturii va 
ajunge pină in acest loc.

Secretarul general al partidu
lui găsește cuvinte de laudă 
pentru hărnicia lor, pentru ho- 
tărirea cu care au trecut, r.e- 
intirziat, la executarea lucrărilor 
care păreau necesare. în același 
timp, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le spune sătenilor că, potrivit 
ultimelor informații de prog
noză, apele au început să scadă 
în amonte și ca urmare terenu
rile de aici nu vor fi inundate. 
Oricum, chiar și în aceste con
diții — arată secretarul general 
al partidului — prima urgență 
este recoltarea.

— Griul este copt, trebuie se
cerat cît mai repede — spune

secretarul general al partidului.
— Noi am venit și cu secerile 

nu numai cu lopețile — răspund 
sătenii — sintem obișnuiți cu se
cera. Mai ales că acum pămîn- 
tul e îmbibat cu apă și combi
nele nu pot lucra.

— Cîți sînteți — continuă to
varășul Nicolae Ceaușescu — 
pină seara dați gata grîul de 
aici. Dați-mi o seceră, să în
cep eu ! ■

Secretarul general al partidu
lui intră în lan și începe să se
cere. Cooperatorii îl urmează cu 
toții, trecind la muncă. Deși.pă- 
mintul este umed și grîul a fost 
doborit de vint, ei se angajează 
să termine de secerat, în cursul 
zilei, întreaga parcelă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă președintelui coope
rativei. Marin Petcu, membrii.>r 
cooperatori să organizeze for
mații de lucru, să se îngrijeas
că de reducerea pierderilor, să 
asigure transportarea de urgență 
a recoltei la punctul de depozi
tare. Trebuie folosite toate 
forțele și toate mijloacele.

în continuare, secretarul ge
neral al partidului discută pro
blemele pe care le ridică noua 
situație creată în județul Ia
lomița cu tovarășii Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R. care, ca și alți membri 
ai Comitetului Politic Executiv, 
se află în județul unde a fost 
trimis pentru a sprijini in 
aceste zile activitatea de com
batere a calamităților, și Vasile 
Marin, prim-secretar al Comi
tetului județean al P.C.R. Se a- 
rată, in cursul discuției, că in 
cele citeva puncte critice din 
cuprinsul județului, amenințate 
de ape, se lucrează din plin 
pentru evitarea oricăror pagube.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
insistă asupra faptului că obiec
tivul prioritar asupra căruia tre
buie să se concentreze atenția, 
în tot județul Ialomița, este 
recoltarea griului. Secretarul ge
neral al partidului cere să se 
facă totul pentru urgentarea 
acestei lucrări și subliniază 1- 
deea că ea trebuie executată în 
cel mai scurt timp pentru a se 
evita pierderile. In același timp, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă să fie mobilizate toate 
forțele umane și materiale in 
acest scop, iar acolo unde griul 
este căzut la pămint să se or
ganizeze recoltarea lui manuală, 
intrucît combinele nu mai sînt 
eficiente intr-o asemenea situa
ție.

Elicopterul survolează, în con

tinuare, localități situate pe văi
le Sabarului, Argeșului și Neaj- 
lovului. Unele sînt cuprinse de 
ape. altele au fost ferite de ca
lamitate. Peste tot, însă, se lu
crează cu aceeași hotărire pen
tru limitarea și combaterea e- 
fectelor inundațiilor, se acțio
nează pretutindeni cu aceeași 
fermitate izvorită din voința în
tregului nostru popor de a răs

punde cu cinste la chemarea 
lansată în ajun de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a înapoiat în Bucu
rești.

Secretarul general al partidu
lui a fost întîmpinat de tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Ma

nea Mănescu și Gheorghe O- 
prea.

In piața din fața sediulu1’ C.C. 
al P.C.R., unde a aterizat eli
copterul, trecătorii s-au oprit în 
drumul lor 'salutind cu căldură 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la reîntoarcerea sa din județele 
afectate de inundații.

(Agerpres)
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SITUAȚIA LĂ ZI PE FRONTUL
LUPTEI CU APELE
• SIGHIȘOARA: Măsuri hotărîte pentru

a se reveni lâ normai

Comandamentul major al acestor sile:
in zonele neafectate de inundații—
muncă intensă pentru strîngerea 

întregii recolte 

OPERATIVITATE MAXIMĂ, 
RĂSPUNDERE SPORITĂ

Situația operativă din 8 iulie consemnează următoarele 
date : din 83 200 hectare cu griu au fost recoltate 61863 ha., 
ceea ce echivalează cu un procent de 74 la sută. 849 de com
bine „Gloria", 653 C-3 și 708 prese de balotat aprovizionate 
ritmic cu piese de schimb și combustibil și-au respectat zil
nic viteza de înaintare planificată. La această oră pe cîm- 
purile eliberate de bogăția verii, prezența numărul 1 o cons
tituie plugurile, discurile, semănătorile. Din punctul fierbinte 
al acestei activități, din mijlocul oamenilor prezențl in nu
măr sporit pe ogoare transmitem :

MODEL DE ORGANIZARE - 
EXEMPLU DE URMAT

Bărăganu — cea dintîi comună 
la trecerea din județul Ialomița. 
Soare zgîrcit, energie de forțe 
generoase. Pe combine, Nicolae 
Dulman, Dumitru Mardale, me
canizatori cu experiență alături 
de mai tinerii Eugen Mardale, 
Vasile Serbancea grăbesc re
coltatul ultimelor suprafețe. In 
urma lor Vasile Drăghlci și Tu
dor Lipan cu presele de balotat 
limpezesc cîmpia de paie. De
marează nervos motoarele trac
toarelor la arat, formația condu
să de Manea Oancea și Costică 
Mardale. Nicolae Fusan, specia
listul nr. 1 al semănatului po
rumbului, așează bobul sub 
brazdă cu răspunderea cu care 
a făcut aceeași operație în pri
măvară. In fața privirii ni se 
desfășoară în imagini concrete, 
sugestive, un veritabil model de 
organizare a muncii. Este, de
sigur, o expresie a hărniciei 
cooperatorilor de aici, dar și o 
consecință firească a prezenței 
specialistului ; o prezență acti
vă, competentă, eficientă. 
„Ne-am preocupat să executăm 
totdeauna lucrări cu exigența și 
spiritul de răspundere la care 
ne obligă știința", ne spune to
varășul Vasile Octavian, pre
ședinte și inginer șef ai coope
rativei.

Multe sînt argumentele care 
susțin această afirmație. Subli
niem în primul rind, permanen
tă legătură cu stațiunea experi
mentală agricolă Brăila. Pe nu
meroase loturi din comună se 
cultivă soiuri de sămînță pen
tru multe unități agricole din 
județ. Anul acesta soiul Excel
sior a dat cele mai bune rezul-
tate. însuși griul care se recol
tează acum provine din lotul 
demonstrativ de anul trecut. 
Este o activitate ordonată după 
legi riguroase, nu de puține ori 
descifrate in dialoguri de mun
că de către tinărul inginer Va
sile Octavian — președinte de 
2 ani, inginer de 6 ani cînd la 
absolvirea facultății in 1969 a 
solicitat să fie repartizat în sa
tul natal.

PREȚUL SUDORII IN VIITORUL 
ORAȘ

umană) care apropie momentul 
tăierii panglicii inaugurale. Și 
totuși punctul de atracție in a- 
ceste zile îl constituie un panou 
uriaș așezat in centrul localită
ții : „Oglinda campaniei de 
vară". Rubrici fixe înregistrează 
rezultatele model ale activității 
de fiecare zi. Consemnăm : în 
cele 3 cooperative agricole s-au 
recoltat 1 120 hectare cu griu din 
1 805 ș.a.md., fiecare lucrare

A DOUA CULTURA NU TRE
BUIE SA OCUPE LOCUL 5E- 
CUND PE AGENDA DE 

LUCRU I

In cîmp, la o abatere bună din 
șoseaua principală. Punctul nu 
poate fi reperat după un cuvînt 
toponimic. I se spune In eviden
țele de specialitate „sola 76", 
dar locul poate fi ușor recunos
cut pentru că peste el a trecut 
mîna de gospodar. Sub ploaia 
care începuse faceți cunoștință 
cu acești gospodari. „Laurențiu 
Martinescu, inginer șef al C.A.P. 
Valea Cînepii", se recomandă un 
tînăr pe chipul căruia, în ciuda 
vîrstei, soarele, ploaia și vîntul 
au lăsat urme. Alături de el 
mecanizatorii Mareș Haralam- 
bie, Gheorghe Nica, Ion Șerban, 
Dumitru Corbu, Panait Novac, 
Șapte pluguri, un disc, trei se* 
mănători rotesc pămîntul, ferti- 
lizîndu-1 cu sămînță. Se lnsă-

La Sighișoara. 63 de unități 
economice și 47 de străzi au 
fost afectate de inundații.

Apa, în cea mai mare parte 
s-a retras, dar ea a lăsat urme 
ce se cer cît mai grabnic șterse. 
Reluarea activității, normaliza
rea situației este cuvîntul de 
ordine al miilor de sighișoreni, 
tineri și virstnici, români, ma
ghiari și germani. Acolo unde a- 
pele s-au retras a început acțiu
nea de deblocare a căilor de ac
ces, curățire a utilajelor, de re
cuperare a produselor afectate.

La Lemetea se lucrează la e- 
vacuarea nămolului, a apei din 
halele de producție. Peste 450 
de tineri lucrează la Tesătoria 
de bumbac. Alexandru Dongolo, 
Marian Tonceanu. Rodica Vata- 
manu. Elena Faur, elevii prac
ticant! Augustin Matei. Gheor
ghe Laurean. alături de maistrul 
Tiberiu Călugăru, Corneliu Cer- 
bu. directorul Țesătoriei, și alții 
sînt în fabrică de peste 24 de 
ore.

— Evacuăm în vederea recu
perării 
declara 
membră
din întreprindere. ■ Curățăm nă
molul din secțiile de producție 
și magazii, demontăm și remon
tăm pentru punerea în func
țiune a războaielor de țesut.

Sute de tineri acționează la 
Tesătoria de mătase și Intre-

produselor finite — ne 
tînăra Maria Neagu, 
a comitetului U.T.C.

prinderea de postav, pe străzi. 
80 de elevi de la Grupul școlar 
M.I.U. în frunte eu Mihai Miess, 
activist al Comitetului muni
cipal U.T.C., lucrează la reface
rea pieței.

Tovarășul Ionel Ferezan, prim 
secretar al Comitetului muni
cipal U.T.C. cu un alt grup.de 
tineri participă la dezafectarea 
străzii spitalului. „Uteciștii or
ganizației noastre — ne declară 
— constituiți în detașamente și 
brigăzi operative acționează la ' 
salvarea bunurilor, la refacerea 
■instalațiilor de apă, gaz și lumi
nă. a căilor de comunicație".

La recuperarea furajelor, re
facerea străzilor, eliminarea 
apei de pe suprafețele inupdate, 
repunerea în funcțiune a uni
tăților economice din raza co
munei Miercurea Niraj lucrea
ză sute de cetățeni. „Datorită 
efortului depus de personalul 
cooperativei „Nirajul", ne de
clara tovarășul Alexandru Ma- 
gyari, primarul comunei, s-a 
reușit să se demonteze și să se 
salveze de furia apelor toate 
motoarele electrice de la mași
nile unelte. Se lucrează intens 
la remontarea lor, creîndu-se 
astfel posibilitatea ca în 
mult 48 de 
tivei să-și 
mala".

venției. însuși secretarul U.T.C., 
tehnicianul Aurel Pădureanu se 
află în grupul celor patru te- 

‘ ” trecerea,
niciodată 
Gh. Do- 
principal 

bătălii cu natura și

merari care' restabilesc 
„M-au impresionat ca 
băieții — spune tov. 
bre — au fost motorul 
al acăstei 
ochii lor sînt la fel de nedor- 

. iniți ca șî ai noștri.
Se lucrează încă la pod, dar 

privirile ni se îndreaptă spre 
cîmp. spre marile suprafețe a- 
gricole aflate sub apă. „Să vezi 
griul copt ca aurul, și în cîteva 
ceasuri să nu-1 mai vezi ! Dar 
ditați-vă. porumbul e încă In 
picioare, e încă bun. Spre seară 
mutăm frontul de lucru la plan
tații. Vom salva recoltele cu ri
gole și canale de scurgere, cu 
lucrări de drenare".

Sînt 4 000 de locuitori Ia Cor- 
hetu și căa mai. mare parte din
tre ei, dacă nu toți, se 
dimineața zilei de 4 
posturi. E un semn că 
reia făgașul normal".

LUCIA HOSSU

aflau în 
iulie la 

viața își

cel 
ore, secțiile coopera- 
reia activitatea nor-

SURCEA BORDA

© ILFOV: Intervenție temerară la km. 17,8
critrc la km 17,8 pe 

București — Alexan- 
intregime, podul din 
Cornetu. județul . Ilfov,

Punct 
șoseaua 
dria. în 
comuna 
principală arteră de circulație, 
a fost rupt de viitura 

' lui.
Pămînturi îngropate 

șoseaua tăiată în două, 
tul o întindere uriașă < 
Locuitorii, tineri și 
ajutați de ostași ai Ministeru
lui de Interne, de organele de 
miliție ale Inspectoratului jude
țean Ilfov, nu se clintesc de pe 
uriașul front de lucru. 
Nici n-au timp să-și schimbe 
hainele, nici n-au timp să bea 
o gură de apă, trebuie să in- 

■ tervină energic, pentru a re
pune în circulație o fîșie peste 
pilonii vechiului pod. Un grup 
de bărbați tineri și curajoși, 
aflați de cealaltă parte a co-

Argeșu-
în apă, 
orizon- 

de ape. 
virstnici,

munei, se hotărăsc să încerce, 
trecind prin unda vijelioasă a 
Argeșului. Au lingă ei specia
listul, pe ing. Gheorghe Hen- 
doreanu de la secția drumuri și 
poduri București-Sud. In șir 
indian cu maximă precauție 
trec pe umeri stilpii lungi de 
brad, i-au urcat sus și ii ca
tapultează, cu frînghii, peste ape. 
Ochii nu se deslipesc de pe fie
care mișcare. „Să nu-i atingă 
apa că ni-i smulge !“ ; strigă 
cineva. In sfirșit pilonii de 
lemn leagă sfărămătura de pod 
cu malul, se aduC în continuare 
prefabricate și tone de pămînt 
pentru a umple golul amenințat 
de ape.

Nu-1 întrebăm pe primar ce 
fac tinerii, pentru că tinerii, 
muncitori și elevi, sînt peste 
tot, în punctele acute ale inter-

Viziru — viitorul oraș de la 
km 36. Peste 8 000 de locuitori, 
case frumoase, blocuri, 100 de 
intelectuali ; o schiță de siste
matizare urbană (am zice și

specjfică sezonului își află locul 
de onoare in fața opiniei publi
ce. La loc de cinste — și numele 
fruntașilor : pe 3 iulie erau no
tați Ion Berdan, Nicu Bogdan, 
Nicolae Tăbîrciuc, Veta Chiriță, 
Victor Ciupitu, Mitică Mîrzescu, 
Spireg Ciuplea. „Pentru frun
tași, însă, panoul este neîncăpă
tor — pe spune Constantin Diu- 
can, locțiitor al secretarului co
munal de partid. încă apropiații 
mei consăteni, astăzi ca și mîine, 
cînd vor deveni orășeni, știu că 
o datorie esențială, specifică, 
rămine activitatea în agricultu
ră. De aici rezultatele bune ob
ținute azi, certitudinea celor 
de mîine".
BUNUL GOSPODAR GĂSEȘTE 
ÎNTOTDEAUNA CEVA DE ’ 

FĂCUT
în „fereastra" de o oră, dintre 

două ploi, la C.A.P. „Grivița Ro
șie" din comuna însurăței. Aici 
nu s-a putut recolta. O parte din 
oameni au mers la lucrările din 
vie, alte forțe sînt mobilizate la 
transportul baloților de paie. Un 
punct de activitate îl constituie, 
însă, perimetrul magaziilor. 
Aproximativ 50 de cooperatori 
robotesc de zor. Pe o platformă, 
după ce au fost uscate, cantită
țile însemnate de gozuri i-au 
calea depozitării. Cele umede 
sînt duse direct la bucătăria 
furajeră. „Hrană bună pentru 
animale, ne spune Dumitru 
Stănculescu, nu am irosit nimic 
din ele chiar dacă unii le consi
deră resturi fără valoare". Ală
turi de el zoresc sub geana ame
nințătoare a norilor Gheorghe 
Lipan, Iosif Solcan, Gică Ru- 
seni.'In magazii, compartimen
tate pe griul de consum și de 
sămînță, pe soiuri, magazione
rul Neagu Țuțuianu verifică 
temperatura și umiditatea, men- 
ținînd rodul în parametrii ne
cesari bunei conservări.

mînțează intens porumbul care 
va da recoltă.

Importanța acordată celei de 
a doua culturi de porumb boabe 
este evidentă și în C.A.P. 
Bărăganu, însurăței, Viziru, in 
consiliile intercooperatiste Ber- 
tești, Gropeni, Traianu, care au 
semănat cu mult peste jumătate 
din suprafețele planificate. La 
nivelul județului, însă, situația 
nu este de natură să mulțumeas
că. In unele consilii — Cireșu, 
Măcsineni, Dudești — propor
ția se menține între 20—30 la 
sută. Deși au fost recoltate 
61 863 hectare cu grîu, pe lingă 
4 800 hectare cu orz, terenul nu 
a fost eliberat decît pe 33 241 
hectare și semănat cu porumb 
boabe numai 15 000 hectare. Este 
o stare de lucru nedorită pe care 
o recunoaște și tovarășul Ion 
Cioroianu, director adjunct al 
Direcției județene agricole. în 
•ciuda recomandărilor făcute, se 
pare că în mentalitatea unor 
gospodari, această a doua cultu
ră ocupă locul secund pe agenda 
răspunderii. Se impune deci, o 
radicală revizuire de atitudine j 
nu prin cuvinte, nu prin anga
jamente, ci prin fapte de mun
că. Cu atît mai mult cu cît re
zultatele anului trecut au de
monstrat rodnicia acestei de a 
doua culturi.

La ora cînd citiți aceste rîn- 
duri lucrătorii ogoarelor din ju
dețul Brăila se pregătesc să ra
porteze încheierea recoltatului. 
Unele unități — Cuza Vodă, 
Stăncuța, Mohreanu, Bordei 
Verde, Surdila-Greci, Mihai 
Bravu — au reușit această per
formanță. Numai ploaia ultime
lor zile a amînat mortentul fi
nal în celelalte culturi. La aceas
tă oră combinele au fost trans
ferate, in eșaloane puternice, 
spre suprafețele nerecoltate. 
Fapt ce cțonfirmă că în 2—3 Zile 
bune de lucru va fi consemnată 
ora bilanțului.

ION ANDREIȚA 
ȘTEFAN DORGOȘAN

© BUCUREȘTI: Barajul de la Buftea
a fost salvat

Mii de tineri din întreprinde
rile și instituțiile Capitalei s-au 
angajat cu toate forțele in bătă
lia împotriva apelor. Datorită 
muncii neobosite a 200 de ute-1 
ciști, precum ți a detașamentelor 
de militari, barajul de la Buftea 
a fost salvat. Apele care urca
seră ieri pină la 2 metri peste 
nivelul normal au început să sca- 
,dă. 170 de tineri din comuna 
Otopeni, Buftea și de la .beto
niera Floreasca așază in conti
nuare saci cu nisip și blocuri de 
beton pe coronamentul baraju
lui pentru a elimina orice posi
bilitate de apariție a fisurilor. 
Intr-o altă parte a Bueureștiu- 
lui, Colentina II — Plumbuita, 
800 de tineri din zece întreprin

deri ridică și 
guri, evacuează 
crări de protecție a depozitelor 
din unitățile productive, organi
zează și participă in schimburi 
prelungite de producție, in locul 
navetiștilor care, din motive o- 
biective, nu s-au putut prezenta 
la lucru. In localitățile Chitila 
și Mogoșoaia tinerii ajută pe ce
tățeni la evacuarea locuințelor 
inundate, la salvarea bunurilor 
obștești și personale. In secto
rul Buda-Argeș — comuna Mă
gurele sute de tineri au lucrat 
ieri și alaltăieri la înălțarea și 
consolidarea unor diguri de pro
tecție împotriva unui eventual 
pericol de inundare.

P. PAVEL

consolidează di- 
și execută lu-

de zahăr. Printre cei intilniți la 
muncă se află și Petre Duca, 
președintele cooperativei agri
cole, Nicolae Petre, inginerul 
șef, Ion Crăciun, Ion Stoia, Ion 
Vasile și mulți alții.

.Printre comunele afectate grav 
de furia apelor se numără și 
comuna Gherghița. Dacă pină 
ieri se aflau șub apă 230 de 
case, datorită muncii neîntre
rupte a oamenilor de aici, a mi
litarilor, a lucrătorilor din Mi
nisterul de Interne, a gărzilor 
patriotice, a tinerilor care nu au 
știut ce e odihna de 2—3 zile. 
Casele se află acum în afara 
oricărui pericol. Tot ei au eva
cuat și animalele din complexul 
de creștere a porcilor. Cei peste 
400 de cetățeni sinistrați au fost 
cazați la școală, in condiții bune, 
unde au avut asigurate alimente 
și asistență medicală. In ziua 
raidului nostru, 4 000 de cetățeni 
apți de muncă, constituiți in 50

de echipe, avind in frunte pe 
Irimia Gheorghe, secretarul co
mitetului comunal de partid și 
primar al comunei, pe Gheorghe 
Anghel, președintele C.A.P., exe
cutau diferite șanțuri și canale 
pentru a scoate de sub apă 
griul, porumbul, floarea soare
lui și sfecla de zahăr

La intrarea in comuna Cioranl, 
apele riului Cricov au rupt po
dul izolind ferma zootehnică de 
comună. Și aici ca peste tot oa
menii împreună cu militarii lu
crează la repararea podului. A- 
nimalele au fost ferite de orice 
pericol. Activitatea in fermă se 
desfășoară normal. Produsele 
sint transportate pe porțiunea de 
pod rămasă. Printre cei care au 
venit să dea o mină de ajutor se 
numără și cei 10 pionieri dintre 
care amintim pe Constantin 
Ene, Gheorghe V. Răduță, Minai 
Neculai.

OVIDIU MARIAN

de ei acționează unități mili
tare, membri ai gărzilor pa
triotice și tineri din detașamen
tele de apărarea patriei. în 
același timp alți 6 000 de oa
meni lucrează la săparea unor 
șanțuri pentru evacuarea ape
lor ce băltesc. ;

Au început să fie repuse în 
funcțiune unele secții și ate
liere din întreprinderile unde 
apa a fost înlăturată. Astfel,

întreprinderea de industrie lo
cală din Tg. Secuiesc, unitatea 
PAL Covasna, Fabrica de lăzi 
de la Intorsura' Buzăului, uni
tățile de exploatare a apelor 
minerale din Bodoc și Biborțeni 
sînt în curs de a-și relua acti
vitatea, muncitorii lucrînd la 
spălarea și curățirea halelor, la 
recondiționarea utilajelor.

A. VELEA

© BRAȘOV: Sub brațele vînjoase apele 
au fost stăvilite

• PRAHOVA: Cuvîntul de
salvarea recoltelor

ine • COVASNA: Nici un moment munca
Zeci de mii de cetățeni, mun

citori, țărani cooperatori din sa
tele județului Prahova, afectate 
de inundații acționează, 
in frunte cu comuniștii, 
militari 
cu peste ____ ____ ,
vacuarea apei de pe terenurile 
agricole.

cu 
ai forțelor urmate,.

20 000' tineri la e-

Bunăoară, in comuna

satul Bira, pesteBalta Doamnei,
200 de oameni au inălțat, inir-un 
timp record, un dig care a sal
vat satul ele furia riului Ialo
mița. Acum cetățenii sînt pe 
cîmp, execută canale pentru 
■scurgerea apei de pe cele 70 
hectare cu griu, 35 hectare cu 
porumb ți 20 hectare cu sfeclă

nu contenește
Deși ieri în județul Covasna 

soarele a străpuns norii și 
ploaia a încetat, totuși apele se 
mențin la un nivel ridicat peri- 
clitînd’ încă gospodăriile lo
cuitorilor, unitățile economice 
*i ogoarele. Nici un moment

însă, acțiunile de combatere a 
efectelor inundațiilor, de pune
re la adăpost a avutului ob
ștesc, nu contenesc. Peste 26 000 
cetățeni au fost mobilizați pen
tru repunerea în folosință a în
treprinderilor afectate. Alături

în județul Brașov 17 900 de 
hectare teren arabil se află sub 
apă. Acestor terenuri inundate 
li se adaugă teritoriile orașelor 
Făgăraș și Rupea și ale mai mul
tor localități rurale dintre care 
Mateiașu și Cața care sînt izola
te total. In orașul Făgăraș 1 200 
de case sint inundate de cursul 
apei Berivoi al cărei debit este 
in scădere și de apele Oltului. 
Comandamentul local se îngri
jește de cazarea și asistența me
dicală a celor evacuați, luînd 
totodată măsuri pentru îndepăr

tarea apei din unitățile economi
ce și publice, din case. Peste 
tot se curăță și se dezinfectează 
străzile și locuințele. în ciuda a- 
cestor mari daune șț a situației 
grave existente, locuitorii jude
țului au luat măsuri energice 
pentru evacuarea familiilor care 
au avut de suferit și în paralel 
s-au îngrijit de salvarea anima
lelor. Printre altele, la Homorod 
și Cața au fost salvați de ape 
30 000 miei.

ADINA VELEA

grup.de
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In bătălia cu apele să acționăm organizat, energic, bărbătește, să răspundem prin fapte chemării secretarului general al partidului
 • ■

TOȚI TINERII PREZENȚ! IN LUPTA
PENTRU COMBATEREA INUNDAȚIILOR
URZICENI: Brigada 

„Scînteii tineretului" 
transmite:

UMĂR LA UMĂR, TINERI 
Șl VÎRSTNICI PENTRU 
APĂRAREA ORAȘULUIF k

Dt la kilometrul 55 ne conti
nuăm drumul cu o mașină am- 
fibie pină la Urziceni, oraș lovit 
de apele crescute ale Cricovului, 
Prahovei, Sirățeiului ?i Ialomi- 
ței. Străzi intregi sub apă, pe a- 
coperișuri mai sint oameni, fe
mei, copii. Iși așteaptă rindul. 

au fost salvați. 400 de os
tași, împreună cu locuitori ai o- 
rașului, tineri și virstnici (au 
fost insă și dintre aceia care au 
privit cu bărbia in palme cum 
lucrează ceilalți) au ridicat în 
calea apelor, cu citeva zile îna
inte, un dig lung de 6 km.

Pini ieri seară la ora 10 lu
mea era liniștită. In 25 de mi
nute, insă, apele Ialomiței, cu un 
debit de 1 400 m.c. pe secundă au 
rupt digul. Primele măsuri : e- 
vacuarea oamenilor, protecția 
fabricilor și utilajelor. Intrăm in

De la Comitetul județean 
Maramureș al U T.C.

ni se comunică:

electricieni sint gata să pornească
spre județele afectate de inundații

in primele ore ale dimineții de 
ieri, răspunzind chemării adre 
sate de secretarul general al 
partidului de a acționa cu toate 
forțele pentru înlăturarea grab
nică a efectelor inundațiilor, 
pentru repunerea cit mai rapidă 
in funcțiune a unităților afec
tate de inundații, un numeros 
grup de tineri s-au prezentat la 
sediul Comitetului județean Ma
ramureș al U.T.C. înțelegind 
situația grea prin care trece 
țara, hotărîți să răspundă aces
tei înalte îndatoriri patriotice, ei 
și-au manifestat dorința, in nu
mele colectivelor din care fac 
parte, de a fi trimiși acolo unde

INIȚIATIVA PIONIERILOR Șl ȘCOLARILOR DIN JUDEȚUL ARGEȘ

România, tovarășul 
Ceaușescu, secretar 
al partidului, de a 
in strlnsă unitate 
limitarea pagubelor

întregul nostru popor, pu
ternic mobilizat de chemarea 
președintelui Republicii So
cialiste - - ■
Nicolae 
general 
acționa 
pentru . _
produse de inundații desfă
șoară o intensă activitate 
patriotică.

Noi, pionierii, fii devotați 
ai patriei și partidului, sin
tem din tot sufletul, cu în
treaga noastră dăruire și vo
ință, alături de părinți, de 
comuniști, de întregul po
por, sintem hotărîți ca, după 
puterile noastre, cu fierbinte 
însuflețire patriotică, cu dîr- 
zenie, să ne aducem contri
buția la stăvilirea și înlătu
rarea urmărilor produse de 
urgia apelor.

Dragi prieteni purtători ai 
cravatei roșii cu tricolor din 
întreaga țară !

In numele pionierilor par- 
ticipanți la Forumul jude
țean ai organizației noastre, 
al tuturor pionierilor și șco- 

oraș dar curentul puternic al a- 
pei de pe strada principală ne 
lipește de peretele unei case. Nu 
înaintăm, nu ne întoarcem. Aș
teptăm să fim ancorați și scoși 
din curent. Pe strada principală 
înaintează spre noi un ponton : 
echipa de militari condusă de 
colonelul Klein inspectează stră
zile, casă cu casă. Oamenii sint 
duși la hotel, la complexul co
mercial, li se asigură hrana. Pe 
acoperișul de alături un tînăr a- 
jută cu grijă o bătrlnă să co
boare in barcă ; dintr-o curte 
înaintează cu greu împotriva cu
rentului o barcă pneumatică : un 
bărbat și o femeie, doi copii sal
vați cu mari eforturi de un eu- 
rajos echipaj In frunte cu ser
gentul major Marin Caracostea. 
Sergentul major Păucă loan nu 
mai știe cite „curse" a făcut azi

constituiți
de lăcătuși, sudori,

este nevoie de intervenție 
promptă pentru diminuarea efec
telor inundațiilor, pentru salva
rea bunurilor aflate în primej
die, pentru reluarea cit mai 
grabnică a activității normale în 
industrie, agricultură și în tran
sporturi.

„Un gest emoționant, cu atit 
mai semnificativ — ne spune to
varășul Pop Augustin, prim se
cretar al Comitetului județean 
Maramureș al U.T.C. — cu cit, in
tre cei peste o sută de tineri ce au 
solicitat să fie trimiși în zonele 
grav afectate sint fi foarte 
mulți muncitori din unitățile in
dustriale ale municipiului Baia

larilor din județul Argeș, vă 
chemăm :

— Să participăm împreună 
cu uteciștii, sub îndrumarea 
și conducerea comuniștilor, la 
înlăturarea în cel mai scurt 
timp a daunelor produse de 
inundații școlilor, locuințelor, 
drumurilor, edificiilor publi
ce.

— Să mărim grija pentru 
copiii mici, pentru persoa
nele in vîrstă, să contribuim 
la buna aprovizionare a a- 
cestora cu alimente, apă, 
medicamente, să fim de folos 
pretutindeni unde este nevoie 
de noi.

— Să contribuim la refa
cerea și întreținerea culturi
lor, la strîngerea în cel mai 
scurt timp și cu cit mai pu
ține pagube a recoltei, mai 
ales a spicelor, legumelor și 
fructelor.

— Să ne aducem aportul la 
îngrijirea și creșterea păsă
rilor, animalelor mici, la în
treținerea grădinilor, ferme
lor agrozootehnice.

— Să participăm după pu- 

cu barca sau înot. E obosit, dar 
intră din nou in apă : dintr-o 
magazie af lată la vreo 50 de me
tri cineva cheamă după ajutor. 
Dintr-o barcă ce se apropie de 
noi cu cițiva oameni luați de pe 
un alt acoperiș aproape plutitor 
ne izbește urechile cintecul unui 
cocoș ; pe fereastra unei case doi 
tineri ajută o familie să-și co
boare în ambarcațiune două 
boccele.

Totul se desfășoară cu calm, 
încordat, ostașii dau dovadă mi
nut de minut de curaj, bărbăție 
în jurul nostru mai sint sub 
apă : trei autobuze, un autotu
rism pe care abia-l ghicim fi un 
camion. Sintem în fine ancorați, 
nu înainte ca să fie scos din apă 
camionul : conține 500 kg. brîn- 
ză pentru aprovizionarea popu-

de uteciști,
în echipe

Mare care au hotirît să renunțe 
la perioada de concediu. O echi
pă de 20 tineri lăcătuși-matrițeri. 
condusă de utecistul Crișan Ion 
de la întreprinderea județeană 
de industrie locală, o echipă de 
18 tineri sudori, lăcătuși și 
strungari de la întreprinderea 
de mașini miniere și utilaj mi
nier din Baia Mare, o echipă de 
12 tineri electricieni de la în
treprinderea de rețele electrice, 
50 elevi brigadieri din șantiere
le județene locale de la liceele 
,.Gh. Șincai" fi numărul 3 din 
Baia Mare sint gata de plecare".

CONSTANȚA TODEROIU 

terile noastre la apărarea 
proprietății obștești și 
lei personale, pentru a 
urmările inundațiilor.

a ce- 
limita

de a-

a 
a 

pionierilor ra

Pionieri și școlari, 
Dind dovadă — și 

ceastă dată — de fierbinte 
patriotism și profund devota
ment față de partid și popor, 
să răspundem și noi cu toa
tă ființa noastră la chemarea 
partidului, a Președintelui 
Republicii, uniți in ginduri și 
fapte :

Să întimpinăm cea de 
3-a Conferință Națională 
Organizației 
portind partidului și țării că 
ne-am îndeplinit, ca întot
deauna. datoria față de pa
trie, că trăim și muncim in ' 
spirit revoluționar, ca demni 
fii ai comuniștilor.

Tot înainte !

PIONIERII DELEGAȚI LA 
CEL DE AL 4-LEA FORUM 
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lației. Ne îndepărtăm de ponto
nul de comandă al neobositului 
colonel Klein. Ieșim in alte zone 
ale orașului.

întreprinderea de ferite din 
Urziceni a răsărit ca o insulă in 
mijlocul apelor. Locotenentul 
Petre Mihai, secretar al comite
tului U.T.C. al unității din care, 
face parte, a dat un ordin și 
mașina a pornit din nou. Erau 
grăbiți. Cu citeva ore înainte 
salvaseră personalul unei alte 
unități. Au evacuat două fa
milii. Maistrul militar Mircea 
Morcov ne spune că primul pa
sager a fost o fetiță in vîrstă de 
numai opt luni. Acum, transpor
torul blindat se îndreaptă direct 
către centrul orașului, unde alți 
oameni așteaptă ajutor.

La întreprinderea de ferite 

domnește calmul. Inginerul-șef 
Ion Covaci, omul care de două 
zile n-a închis un ochi, poves
tește cu glas tremurat de emoție 
și oboseală : „Pe ziua de 2 s-a 
întrerupt la ora 15 curentul e- 
lectric. 25 de minute a durat 
întreruperea. A fost un prim 
semnal că situația este mai gra
vă decit credeam. Am fost a- 
nunțați să trimitem oameni 
pentru consolidarea șoselei și a 
digului. Un prim detașament de 
25 de muncitori a lucrat pină la 
orele 20 seara. Intre timp, am 
organizat un detașament de in
tervenție pe timpul nopții. Toți 
au lucrat pină la ora 8 dimi
neața. Ei au încărcat împreună 
cu muncitorii din alte întreprin
deri ale orașului peste 1 000 saci 
de nisip. Mașinile, in jur de 200, 
au cărat continuu nisip. Dimi-

Alba lulia la grea încercare
Alba lulia. Alăturîndu-se mi

litarilor, gărzilor patriotice, de
tașamentelor de tineri pentru a; 
pararea patriei, cetățenii orașului 
și-au petrecut noaptea în luptă 
cu apele învolburate ale Mure
șului. Folosind saci cu nisip, pă- 
mint, piatră, dispunind de nu
meroase mașini grele ei au con
solidat și supraînălțat digurile, 
au construit altele noi, înălțînd 
un puternic baraj în calea vii
turilor. Cu toată rezistența ero
ică, apele nu au putut fi insă 
oprite. Ora 7. Mureșul a reușit 
să străpungă digurile și să se 
reverse spre ofaș. El a dislocat 
o porțiune din terasamentul li
niei ferate care duce spre Vin- 
țul de Jos. A devenit impracti
cabilă și șoseaua națională care 
leagă orașul de Sebeș. Apele 
continuă să se reverse amenin- 
țind Fabrica de porțelan. Aici 
însă, digul ridicat de cetățeni și 
militari în cursul nopții rezistă. 
Deși încercuiți de ape, oamenii 
muncesc cu abnegație, cu dăru
ire, cu o înaltă conștiință patri
otică pentru a apăra întreprin
derea. Ora 9. In cartierul Partoș 
și Viilor casele au devenit pustii. 
Oamenii cu bunuri materiale cu 
tot au fost evacuați. Apele Mu
reșului atinseseră nivelul de 
7,50 m depășind cu 3,30 m cota 
de inundație. Acțiunea de eva
cuare se desfășoară din ce în ce 
mai susținut, antrenînd peste 
5 000 de cetățeni. Ora 11. Apele 
au inundat rînd pe rînd gara, 
autogara, depozitele ..Compe- 
trol“, IJECOP, Uzina electrică. 

neața, alt detașament de mun
citori, condus de Alexandru 
Miulescu, secretarul comitetului 
de partid pe întreprindere, a in
trat in lupta pentru stăvilirea 
apei. Au muncit pină seara la 
ora 22. Pentru că nu mai aveam 
nisip, am continuat să umplem 
sacii cu pămint. Apa a năvălit 
insă cu putere și a forțat digul 
ridicat cu atita trudă. La ora 22 
a fost oprit gazul metan. Cen
trala se afla sub apă. Am luat 
măsuri de urgență. Am trecut la 
fabricarea pieselor care nu ne
cesită atmosferă protectoare, la 
cuptoarele cu atmosferă pro
tectoare aip redus temperatura, 
ca să economisim energia elec
trică, am reorganizat atelierele 
pe schimburi, operative, pentru 
a asigura locurile celor care lip
seau (sint navetiști care fusese
ră prinși de apă in casă. în 
comunele din împrejurimi). 
Muncitorii întreprinderii s-au 
dovedit adevărați eroi".

Citeva exemple : inginerul Mi
hai Mirza, 26 de ani, l-a înlo
cuit pe Alexandru Tătulescu, la 
pompa de evacuare a apelor re
ziduale, după ce acesta din ur
mă muncise 24 de ore. La ora 
sosirii noastre în întreprindere 
șeful atelierului de autoutilare 
maistrul Radu Manta, ne spune : 
„Toți muncitorii sint prezenți". 
De la inginerul Marian Buzo- 
ianu, șeful secției SDV, aflăm a- 
celași lucru : toți la datorie.

Un autoincărcător traversea
ză, in pendulare continuă, zona 
inundată de pe șosea. De 50 de 
ore mecanicul Florea Turcu nu 
a părăsit manetele. împreună 
cu el, directorul SUT, Andrei 
Constantinescu, ing. Toma Ilies
cu, directorul tehnic al Trustu
lui de construcții industriale și 
agrozootehnice, și Petre Con
stantinescu, șeful serviciului ad
ministrativ de la același trust, 
au ajutat la evacuarea celor 
3 000 de oameni din satul Bir- 
bulești, complet inundat, a mun
citorilor aflați in grupurile so
ciale ale șantierului Fabricii de 
zahăr ; au scos în afara peri
colului femeile și copiii de pe 
peronul gării, au adus alimente. 
Sint printre oamenii care s-au 
mobilizat primii și au antrenat 
pe ceilalți muncitori din șantier 
la salvarea celor aflați în im
pas. Sint comuniști încercați, cu 
experiența muncii și a efortu
lui, oameni care au uitat, pen
tru moment, de familiile lor, de 
oboseala și neodihna celor 2 zile 
de grea încercare pentru orașul 
Urziceni.

Electricianul Alexandru Dumi
trescu a pătruns pe jos prin 
apa pină la piept, la stația elec
trică de 110/15 kilovolți, ca să 
preia schimbul. Cu o noapte 
înainte luptase cot la cot cu 
consătenii săi din Coșereni la 
consolidarea și înălțarea digului.

T. POGOCEANU 
V. RAVESCU

Fotografii: GH. CUCU

numeroase străzi. Practic, ju
mătate din oraș se află sub apă. 
Se circulă cu bărci și autoamfi- 
bii. Ora 12. în ciuda acestei gre
le lovituri oamenii, uniți intr-un 
singur gînd și o singură voință, 
continuă să apere cu eroism în
treprinderile. Datorită eforturilor 
depuse nici o unitate economică

• ZIUA Șl NOAPTEA, CETĂ
ȚENII ORAȘULUI ÎNALTA Șl 
CONSOLIDEAZĂ DIGURILE • 
NICI O UNITATE ECONO
MICA NU Sl-A ÎNCETAT ACTI
VITATEA • ÎNCERCUIȚI DE 
APE, OAMENII REZISTA 
EROIC

nu și-a încetat activitatea, în
treprinderile din zonele neinun
date funcționează normal, asi- 
gurînd cetățenilor cantități spo
rite de alimente, lapte, conserve 
și apă. La unul din magazine se 
descarcă produse de panificație 
proaspete. Deși alimentarea cu 
energie electrică a fost între
ruptă, Fabrica de pîine, dotată 
cu un grup electrogen propriu, 
funcționează la întreaga capaci
tate. Ora 12,30. Mureșul a atins 
cota de 763 cm, apropiindu-se 
de nivelul înregistrat în 1970. 
Intr-o oră a crescut cu 60 cm. 
Cu o plută improvizată reușim 
să ajungem în centrul orașului.

Armata 

in misiune 
continuă

Piloții și mecanicii, întregul 
personal al întreprinderii de a- 
viație utilitară se află la post, 
în misiune permanentă. Ziua și 
noaptea, acolo unde este nevoie 
— și acum este nevoie de ei 
peste tot, în zonele afectate de 
inundații — elicopterele avia
ției * utilitare se află la datorie 
salvînd vieți omenești, salvînd 
copii, femei și bărbați, transpor- 
tînd alimente, medicamente și 
personal sanitar.

Pilotul comandant Ion Stanciu 
și mecanicul Viorel Circa au 
salvat viața a peste 70 de ce
tățeni surprinși de ape în zona 
Sighișoarei. La rîndul lor, pilo
tul Gheorghe Fora și mecanicul 
Dumitru Petre acționează în 
zona orașului Brașov. Comunis
tul Marcel Grigorescu și tehni
cienii Constantin Iordănescu și 
Dumitru Zagarazie au evacuat 
joi șase cooperatori din comuna 
Brazi-Ilfov izolați de ape pe un 
dig. De aici s-au deplasat în co
muna Chiciureni-Prahova pen
tru a transporta două femei 
gravide Ia maternitatea din Vă
lenii de Munte. La ora cînd in
ginerul Gheorghe Hulubescu, 
șeful detașamentului mixt de 
elicoptere care lucrează pentru 
agricultură, ne transmite aceste 
informații, echipajul elicopteru
lui pilotat de Marcel , Grigores
cu se afla în satul Breaza-Ilfov 
pentru a salva alți șase locui
tori amenințați de șuvoaie. Nici 
nu încheiaseră această misiune 
și au primit ordin să se îndrep
te de urgență spre Măneci-Pra- 
hova pentru a salva un grup 
de copii și a-i pune la adăpost 
în Vălenii de Munte. Acțiuni a- 
semănătoare au executat și e- 
chipajele comandate de piloții 
Gheorghe Șuba, Simion Moțoiu, 
Ion Mocanu și alții.

Paralel cu intervențiile promp-

La Comandamentul județean a- 
flăm că în. cel mult o oră, de
ranjamentele uzinei electrice 
vor fi lichidate. De la Blaj sin
tem anunțați că sub presiunea 
Tîrnavei Mari, Complexul de 
prelucrarea lemnului și-a între
rupt activitatea, că satul Tiur 
șl cartierul Veza sint complet 
inundate, dar locuitorii — cu 
mic cu mare — sint pregătiți 
să intervină imediat ce apele se 
vor retrage. Vești îmbucurătoa
re primim de la Ocna-Mureș și 
Aiud. Cele două mari întreprin
deri de aici, Uzina de produse 
sodice și întreprinderea meta
lurgică, au rezistat eroic și 
funcționează normal. Mii de ti
neri și virstnici lucrează încă 
de ieri dimineață la consolida
rea digurilor, fiind hotărîți să 
reziste pină la capăt.

Tîrnava a început să scadă. 
Mureșul continuă, însă, să creas
că. în jurul orei 15 apele vor a- 
tinge nivelul maxim. Orașul 
Alba lulia trece prin una din 
cele mai grele încercări din 
cursul îndelungatei sale istorii. 
Oamenii săi. harnici și dîrji, nu 
au trăit însă nici o clipă senti
mentul neputinței. într-un păr- 
culeț încare apa nu a reușit să 
pătrundă au fost aduse mii de 
hîrleți, lopeți, tîrnăcoape, zeci 
de motopompe. Imediat cum a- 
pele vor începe să se retragă, 
oamenii își vor lua din nou u- 
neltele și vor începe a doua bă
tălie : cea a refacerii.

AL. BALGRADEAN

in primele rinduri
te pentru salvarea vieții persoa
nelor, pentru transportul medi
camentelor și personalului sani
tar, echipajele aflate în zonele 
neafectate de inundații — ju
dețele Satu Mare, Constanța, 
Galați, Timiș, Iași și Suceava — 
acționează într-un efort sporit 
pentru efectuarea lucrărilor cu
rente de pe ogoare.

Bărbăția și curajul piloților 
de pe elicoptere, faptele lor e- 
rojce, înaltul sentiment patrio
tic de care sint animați în în
deplinirea misiunilor încredința
te sînt argumente convingătoa
re ale răspunsului ferm la che
marea adresată întregului popor 
de comandantul suprem al for
țelor noastre armate, secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

D. ALEXANDRU

Cu bărbăție 
ostășească
însuflețiți de vibranta chemare 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
comandantul suprem al forțelor 
noastre armate, militarii conti
nui să acționeze cu bărbăție, 
alături de oamenii muncii, pen
tru combaterea și limitarea e- 
fectelor inundațiilor, apărarea de 
furia apelor a localităților și 
bunurilor materiale, protejarea 
vieților omenești.

La Prejmer, județul Brașov, 
detașamentul de ostași comandat 
de maiorul Dumitru Stratanov 
a muncit fără întrerupere, a- 
proape o zi și o noapte, pentru 
a împiedica pătrunderea apelor 
in fabrica de postav din locali
tate, contribuind la asigurarea 
continuității producției. Lucrind 
cu dăruire, un alt grup de mi
litari, comandat de caporalul Du
mitru Pascu, a ridicat într-un 
timp record un dig de apărare 
in zona fabricii de mobilă din

Purtătorii uniformelor 
albastre —la datorie

Pe frontul bătăliei împotriva 
stihiei apelor revărsate se află 
și tinerii din detașamentele de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei. Prezenți acolo 
unde este nevoie, tinerii purtă
tori ai uniformelor albastre par
ticipă, într-un efort comun, cu 
toate categoriile de tineri, cu toți 
cetățenii patriei, la acțiunile de 
îndiguire și înălțare a digurilor, 
la salvarea bunurilor materiale, 
la săparea canalelor de scurgere 
a apei din întreprinderi și de pe 
ogoare, la protejarea utilajelor 
sau a altor bunuri.

O masivă participare a tineri
lor din detașamentele de pregă
tire a tineretului pentru apăra
rea patriei consemnăm, de pildă, 
în județul Dîmbovița. După cum 
remarca tovarășul loan Uță. șe
ful sectorului pregătire militară 
de la Comitetul județean U.T.C., 
in localitățile Găești. Titu, Con
tești, Răcari. Braniște. Brătești, 
Cobia, Crînguri. Gura Foii, Cor- 
nești, Potlogi. Crovu, Lungulețu, 
Mătăsaru și Mogoșeni — puternic 
afectate de inundații — alături 
de cetățenii comunei s-au aflat 
și purtătorii uniformelor albas
tre. Ei au acționat energic pen
tru stăvilirea puhoaielor, pentru 
diminuarea efectelor provocate 
de apele revărsate. Au salvat 
vieți omenești și bunuri materia
le, au săpat canale de scurgere.

Cei 230 de tineri — sosiți din 

Codlea, salvînd totodată o im
portantă cantitate de produse 
finite destinate exportului. O 
deosebită abnegație in munci 
au dovedit subordonații sergen
tului major Ștefan Barsani care, 
la Alba lulia, au evacuat din 
calea apelor un mare volum de 
materii prime, semifabricate și 
alte bunuri ale fabricii de în
călțăminte „Ardeleana".

La rindul lor, militarii din 
detașamentele conduse de loco- 
tenenții Nicolae Ciobotă și 
Gheorghe Birtolon au acționat 
36 de ore neîntrerupt pentru e- 
vacuarea apelor de pe culturile 
periclitate ale I.A.S. Turda, iar 
ostașii comandați de căpitanul 
Vasile Leonțe au evacuat șt pus 
la adăpost mii de păsări ale 
combinatului avicol din Cilău, 
județul Cluj. De asemenea, la 
Găești echipa de militari din 
subordinea colonelului Constan
tin Tudose a salvat de la dis
trugere o mare cantitate'de făi
nă aflată intr-un depozit și a 
asigurat evacuarea populației și 
a bunurilor acesteia de pe două 
străzi inundate.

Acțiuni curajoase de salvare a 
populației sinistrate au desfășu
rat și detașamentele de ostași 
comandate de maiorii Mircea 
Rusu și loan Burduhosu, de lo
cotenentul major Gheorghe An- 
ghelache, locotenentul Simion 
Rinza și altele. Astfel, 200 de 
familii din cartierul Bartoș din 
Alba lulia, peste 150 din locali
tatea Hoghiz, județul Brașov, 
mai mult de 140 din comuna 
Reci, județul Covasna, un mare 
număr de copii și bătrini din 
Florești-Stoenești, județul Ar
geș, precum și alți cetățeni au 
fost salvați din calea apelor, îm
preună cu bunurile lor, de către 
militari.

Prin fapte de înaltă conștiință 
civică și ostășească, fiii patriei 
aflați sub drapel se găsesc și in 
aceste momente grele, cu toată 
ființa și cu brațul lor vinjos, a- 
lături de popor, pe care îl slu
jesc cu devotament.

It. col. N. ȚlRCOMNICU 

șapte județe ale țării în tabăra 
de instruire pentru racheto-mo- 
delism din Tirgoviște — s-au 
aflat permanent alături de mun
citorii Platformei industriale la 
săparea șanțurilor pentru scur
gerea apei, la curățirea de nă
mol a halelor și punerea la adă
post a unor utilaje, materii și 
materiale.

Dintr-un alt județ al țării — 
Argeș — tovarășul Nicolae Va- 
silescu, secretar al Comitetului 
județean U.T.C., ne informează 
despre acțiunea fermă a tineri
lor din detașamentele de pregă
tire pentru apărarea patriei de 
la Liceul din Topoloveni. Ei au 
paticipat la eliminarea apei din 
incinta propriei școli ca și din 
incinta Fabricii de conserve, la 
scoaterea materiei prime peri
sabile din depozitele afectate și 
transportarea lor în locuri ferite. 
La fel au acționat și tinerii de 
la întreprinderea de materiale 
electrice din Pitești care au 
înălțat diguri pentru a stăvili a- 
pele furibunde ale Riului Doam
nei ce se năpusteau și amenin
țau să inunde întreprinderea.

Sint exemple vii .concrete, ale 
participării tinerilor din detașa
mentele de pregătire pentru a- 
părarea patriei, răspunsul lor 
prompt, la chemarea secretarului 
general al partidului.

AL. DOBRE
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în pavilionul naval din in
cinta EREN-’74, vizitatorii ară
tau mult interes machetei unor 
nave — cele mai mici expo
nate. Reduse la scara 1/100, 
1/500, acestora li se intuia mo
numentalitatea industrială nu
mai citind notița tehnică. Mi
neralierul „Tomis", de 55 000 
tdw nu mai este machetă, plu
tește pe apele oceanului cu mo
toarele sale puternice de 17 000 
c.p. ; în cinstea zilei de 23 Au
gust, Registrul naval român va 
înscrie un al doilea 55 000 — 
„Bocșa" ; alte două, cu identic 
tonaj se asamblează în docuri. 
In același EREN — al anului 
’74, anul istoricului Congres al 
partidului, mai exista o mache
tă de navă — de trei ori mai 
mare decît uriașul cargou — 
150 000 tdw — ale cărei detalii 
se află acum pe hirtia de calc 
și in memoria calculatoarelor ; 
din toamnă, constructorii în
cep să-l croiască în plăci 
țel. „Independența" se va 
nava.

Cine sînt constructorii 
lor care poartă aceste simbo
lice nume ? Cine sînt oamenii 
care croiesc oțelurile și bat a- 
rama în docuri, îndoaie con
ducte, fixează ancorele și înțe
penesc catarge pe punte pentru 
vremi de furtună ? Sînt 4 800 
de muncitori ; vîrsta lor medie 
se înscrie între 21—22 de ani, 
virata entuziasmului și a tena
cității, vîrsta pasiunii creatoare. 
Fiecare este o personalitate 
distinctă care își dăruie cu pa
siune efortul lnscrilndu-1 sub 
uriașa efigie comună, nava-car- 
gou, nava-mineralier, nava-ce* 
tata.

de o- 
numi

nave-

inițiativă și spirit de economic, 
o eficiență economică deosebi
tă, care să rentabilizeze intr-un 
timp foarte scurt investițiile." 
Cum a evoluat acest colectiv 
de constructori ? Răspunsul e 
simplu : așa cum au evoluat 
navele. Constructorii, de la 500 
(în 1971) la 4 800 (în 1974) ; na
vele, de la 1 920 tdw, acele 
nave pentru mărfuri generale, 
„pentru portocale", 
nea Constantin Poteră 
mineraliere 
150 000 tdw. Uriașe 
plutitoare, 
pentru constructori, 
ferința Națională a
1972 și cu prilejul vizitei de lu
cru întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în acel an, 
s-a hotărît să trecem la con
strucția navelor de mare tonai. 
Toți am început să învățăm. Ne 
pregăteam pentru noile obiecti
ve. Cursuri de calificare, cursuri 
de reciclare, ore de instruire 
după program, ore de învățătu
ră la seral — și cei vechi și cei 
noi. N-am fi izbutit altfel, decit 
prin învățătură și disciplină să 
ne realizăm sarcinile. în iunie
1973 a început lucrul la pri
mele ansamble, Se lucra con
comitent cu construcția docu
lui. Am depășit graficele prin 
ritmul nostru de lucru !
respectam termenele prevăzute

cum spu- 
la 

de 55 000 tdw și 
încărcături 
răspunderi 
..La Con- 
P.C.R. din

uriașe

Dac& Fotografia :

TEATRUL STUDENȚESC CARTEA CE CRITICĂ
Ovsdsu 5

Crohmălniceanu
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★
După fiecare zi de lucru —• 

nava din doc ee înalță cu un 
pas, crește în sus, ca stejarul. 
Toți 4 800 de constructori mun
cesc pentru obținerea „produ
sului unic" risipit în milioane 
de repere. Munca lor este „o 
unitate în diversitate" ; toți 
contribuie, prin fieoare detaliu 
de piesă la închegarea acestei 
cetăți plutitoare. „într-un va
por intră cite puțin din tot ce 
se află într-un oraș — ne apu
nea tînărul inginer Ion Vasila- 
che. Efortul nostru este de a 
reconstitui pe ape condițiile 
vieții pe uscat..."

O creație comună se reali
zează într-un colectiv : Lazăr 
Vasile — cu cei 20 de con- 
structori-montorl lucrează la 
punte, pe al III-lea etaj ; Ion 
Militaru și Stoica Nichita înal
ță tribordul ; Nicolae Belu se 
află la chilă ; Sburlea Gheor- 
ghe și Ion Cotan sînt jos la 
elice ; Sîrbu Vasilica 
trei sudorițe sudează 
Angajamentul lor de 
are valențe multiple, 
echipele de tineret — 
nea secretarul
U.T.C., Poteră Costică, s-au an
gajat ca, în cinstea Congresului al 
X-lea al U.T.C., să încheie cu 
bine, la timp, lucrările prevă
zute în grafic". Acesta este cu
vin tul și angajamentul pe ca
re-! vor raporta la Congres, de
legații noștri. Fiecare tînăr 
muncitor să aibă — prin bună 
pregătire profesională, prin 
bună organizare a muncii, prin

șl alte 
carena. 
muncă 
„Toate 

ne spu-
organizației

„...la,.......... ..........

Un efort uriaș
pentru o uriașă efigie!

• In cinstea Congresului al X-lea al U.T.C. tinerii constructori navali se an
gajează să încheie la timp toate lucrări le prevăzute în grafic ® Raportul uteciș- 
tilor către Congres se înscrie sub următoarea deviză : „Fiecare tînăr muncitor 
să aibă, prin bună pregătire profesiona lă, prin bună organizare a muncii, prin 
inițiativă și spirit de economie — o efici ență economică deosebită" ® O 
pildă veșnic vie, măreață, spun uteciștii: „Aici, în atelierele noastre navale, 
a lucrat ucenicul-erou Filimon Sîrbu" ® Să facem o chartă a vieții noastre de 
tineri din principiile Codului etic ® 4 800 de muncitori constructori navali
angajați să trăiască în chip comunist, depunînd continuu efortul de a se afla 
mereu înaintea graficelor de predare navală.

în grafic, abia în anul acesta 
începeam construcția „Tomisu- 
lui“. „Tomis" plutește acuma 
pe mare. Așa s-a alcătuit colec
tivul, prin muncă, sporind de 9 
ori ca număr, calificîndu-se din 
mers, îndeplinindu-și procesul 
de producție. „Sînt șef de e- 
chipă, depășesc cu trei ani și 
două luni media vîrstei celor din 
echipă, care este de 19,2 ani — 
ne spunea constructorul montor, 
Lazăr Vasile. Se înălța nava, 
creșteau și tinerii mei. Am de
venit o echipă de șoc. Nici o a- 
batere de la disciplina de muncă, 
toți cu bună calificare și entu
ziasm de fruntași. într-o zi, meș
terul Petre Dima, secretarul

P.C.R. la secția I construcții de 
corp, ne-a întrebat dacă sîntem 
capabili. întreaga echipă, să ne 
desfășurăm viața ți munca după 
adevărate criterii de muncă și 
viață comunistă, conform cu 
principiile Codului etic. Nu. . ■. i.w ' loc,

la
la
Și

P«

conform 
Codului etic, 

am dat un răspuns pe 
m-am gindit în primul rînd 
mine, la posibilitățile mele, 
perspectivele pe care le am 
le urmăresc ; am analizat 
rînd fiecare muncitor din echi
pă. Nu am decis singur ; era o 
perspectivă pe care trebuia s-o 
analizăm împreună, așa cum 
împreună începem dimineața 
lucrările. „Ne angajăm" au răs-

puns tinerii. „Să începem prin 
exemple concrete, să facem o 
chartă a munții și vjgții noas
tre de tineri — din principiile 
Codului etic. Peste cițiva ani 
vom cere să devenim comuniști, 
să fim primiți în rindurile or
ganizației de partid. Să ne 
străduim de pe acum pentru a 
merge alături de cei mai buni 
muncitori, comuniștii. Avem un 
exemplu 
tră. La 
lucra ca 
telierele 
străm și 
a lucrat 
început

viu in memoria noas- 
14 ani Filimon Sîrbu 
strungar-ucenic la A- 
șantierului naval. Pă- 
astăzi strungul la care 
tînărul utecist. Aici a 
Filimon Sîrbu lupta

pentru demnitatea umană, aici 
a înțeles dreptul muncii și 
dragostea nețărmurită a liber
tății. Aceste principii de viață 
oferite nouă, celor de astăzi, de 
către societatea pe care o con
struim și în oare ne făurim idea
lurile — ne străduim a le 
înțelege profund, în sensurile 
lor majore. Pentru aceasta ne 
pregătim temeinic, învățăm să 
devenim comuniști așa cum am 
învățat meseria".

Tinerii constructori de la 
Șantierul naval din Constanta 
învață pentru a intra în rlndul 
comuniștilor. Au învățat în pri
mul rînd să devină un colectiv, 
să aibă nevoie unul de altul, 
să se adune într-un mare mă
nunchi, așa cum se încheagă 
după proiect marile nave. Co
lectivul constructorilor este cea 
mai puternică navă. în acest 
colectiv se făuresc modele de 
viață, în rindurile acestui co
lectiv cresc sănătos, ca într-o 
pepinieră și sînt educați ca în
tr-o școală — tinerii navaliști. 
Munca constructorilor de nave 
are cel mai mare coeficient de 
colectivitate. Orice detaliu de 
piesă se înscrie într-un ansam-. 
blu plnă ce totul devine original," 
unicat — nava ! Colectivul de 
constructori alcătuit din 4 800 
de muncitori — iar la serviciul 
personalului această cifră se 
majorează continuu, așa cum 
zilnic cresc investițiile în 
docuri — se încheagă într-o 
personalitate unică, măreață, 
tînără, cu o medie % de vîrstă 
între 21—22 de ani. Deci, in 
deplină formare. Colectivul 
acesta tînăr ți-a propus drept 
principii de muncă și conduită 
de viață principiile Codului 
etic, comunist.

ION MARCOVICI

Unele bune obiceiuri cer ca, 
odată stagiunea încheiată, ivi
rea fireștilor concluzii să fie in- 
soțită de preconizarea unor so
luții. Ne conformăm scriind că 
teatrul cu cea mai dinamică 
compoziție actoricească, tea
trul studio al Institutului de 
artă teatrală și cinematografică 
„Ion Luca Cgragiale" a arătat, 
in urma a șapte spectacole cu
prinzind opt titluri dramatur- 
gice, atit reușite plăcute (și cu 
atit mai mult memorabile), cit 
și defecte nefericite, acestea din 
urmă, spunem noi, remediabile, 
ținind de organizarea reperto
riului și a mizanscenelor.

Ținta formativă a fost atinsă 
după părerea noastră, studioul 
prilejuind tinerilor actori învă
țăcei experiența nouă a scenei, 
a publicului, a unui reperto
riu fix șl, de ce nu, a cri
ticii. Ținta informativă, de pre
zentare a noii promoții, de 
propulsare a ei in viața teatra
lă nu a cunoscut insă decit o 
împlinire parțială datorită felu
lui nesatisfăcător in care a fost 
pusă în valoare.

S-a bătut multă monedă pe 
faptul că profesorii studenților- 
actori nu sînt regizori în marea 
lor majoritate, că ei nu urmă
resc reușite spectaculare, ci re
citaluri actoricești, și că, din 
această cauză, își pot permite 
reprezentații mai modeste, poate 
chiar convenționale, cu condiția 
ca montarea să releve talentul 
interpreților.

Aici apare o neînțelegere : nu 
credem că un gest artistic ano
din își impune interpreta. Dim
potrivă, considerăm că se trage 
o cortină de plictiseală și praf 
peste ei, că o regie săracă sau 
mediocră sărăcește și chiar mu
tilează jocul actorului. Tocmai 
de aceea absența unui program 
artistic original, a unei regii 
deferente și interesate a făcut 
din Procesul Horia de Al. Voi- 
tin, Simbătă la Veritas de M. 
R. Iacoban. Opera de trei para
le de B. Brecht, Montsserat de 
Em. Robles, Pălăria florentină de 
E. Dabiche. deci mai mult decit 
jumătatea fizică a repertoriului, 
tot atîtea spectacole fade.

S-au ivit și două excepții ne
obișnuite, două spectacole mun
cite, cum se spune : Serbare 
princiară de T. Mazilu, gindită 
ca o acidă figurare a unei lumi 
false (clasa Octavian Cotescu)

închipuit, 
original

MoZZiere 
muzical 

Dar cu o
și Bolnavul 
amuzant și 
(clasa Sanda Mânu), 
floare..., două...

Repertoriul, destul 
ales, a avut totuși goluri ; 
lipsit marea piesă și 
dramaturg, piatră de încercare 
pentru orice actor sau regizor 
și s-au îngrămădit în schimb 
trei comedii ființlnd in aproxi
mativ același registru („Bolna
vul...", „Pălăria..." și „Regele 
cerb“... Carlo Gozzi), aceasta în 
defavoarea exprimării multiple 
a studenților și deci născind 
primejdioase, premature manie- 
risme.

Așteptam de la teatrul stu
dențesc, cu toate izbinzile sale 
netăgăduite, mai mult decit o- 
bosiioarele manierisme și pla
titudini. Așteptam tinerețe (a- 
fectivă), originalitate, îndrăz
neală, acea îndrăzneală artisti
că care să rupă clișeele, care 
să consacre nu numai actori ti
neri, ci și puternice idei tine
re. Succese mai vechi și succe
sele recente reclamă asemenea 
înnoiri spirituale și artistice, 
reclamă curaj într-un teatru 
înnoit an de an. Studenții regi
zori ar trebui, ei înșiși, si trea
că dincolo de comoditatea unor 
direcții de, scenă corecte, bune 
chiar, dar lipsite de strălucire. 
Bogdan Berciu, cu al său 
Rege-cerb a rămas o promisiu
ne.

Revenind la motivul princi
pal de existență al teatrului, 
actorii, se cuvine să mărturi
sim că, in pofida deserviciului 
făcut de repertoriu și regie, de 
mulți ani nu am mai avut plă
cerea de a urmări talente atit 
de vădite, că această nouă pro
moție întrece așteptările noas
tre în aplicativitate, har, diver
sitate, farmec. Fie ca risipirea 
(se propune din păcate, zadar
nic de ani și ani repartizarea 
in grup a promoțiilor bune) 
profesională să nu le dăuneze. 
Rozina Cambos, Maria Ploae, 
Tatiana Oder, Raluca Elena 
Zamfirescu, Ileana Iurciuc. Ra
du Gheorghe, Horațiu Mălăele, 
loan Cristian, Mircea Constan- 
tinescu, Gheorghe Dănilă, Ser
bau Celea, Dan Condurache sînt 

mume de care cu siguranță vom 
mai auzi.

de bine
a 

marele
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Cea dinții româncă MARIA CUȚARIDA 
doctor in medicină

£ 1

Mihai Romașcanu interpre
tează la un instrument mai 
puțin popular — marimbafon.

■ >
Foto ; O. PLECAN

de la noi: CRATUNESCU ' <•

care 
me-

au 
feu-

Femei pricepute în ierburi de 
leac și în tămăduirea bolilor au 
existat din cele mai vechi tim
puri pe pămîntul țării noastre, 
ele practicind atit în cadrul me
dicinei populare, cit și al celei 
culte. Ecaterina Margareta, din 
familia Movileștilor, și-a folosit 
în secolul al XVI-lea cunoștin
țele de medicină empirică pen
tru a scăpa din captivitate de la 
tătari. Ruxandra Mavrocordat, 
sora domnitorului Nicolae Ma
vrocordat (născută în 1673) a 
practicat curent medicina ți 
există un document care arată 
medicamentele, drogurile și so
luțiile alcoolice pe care ea le uti
liza. în Transilvania, Ecaterina 
Bethlen (1700—1759), femeie de 
mare cultură, a învățat cu me
dici renumiți și a practicat me
dicina, tratînd bolnavi din tot 
Ardealul. La moartea ei, i-a fost 
compusă o „orație funebră", 
elogia vastele-i cunoștințe 
di cale.

Aceste femei „doctorițe" 
trăit în condițiile societății
dale. în a doua parte a secolu
lui al XÎX-lea. apar la noi pri
mele femei-medic cu studii uni
versitare. Iar dintre acestea, cea 
care a deschis calea a fost Ma
ria Cuțarida-Crătunescu (1857— 
1919).

Născută la Călărași, și-a făcut 
studiile secundare in România, 
iar ulterior s-a înscris la Facul
tatea de medicină din Ziirich. 
în 1879, a părăsit Elveția, pentru 
a-și continua studiile de medici
nă în Franța (la Montpellier și 
Paris) așa cum arată conf. dr. S. 
Izsak într-un studiu substanțial. 
Ziarele franceze și românești au 
consemnat rezultatele excepțio
nale obținute de ea la învățătu
ră. iar în 1882, cind Vasile A- 
lecșandri s-a aflat în sudul 
Franței, Maria Cuțarida a fost 
aceea care l-a salutat din partea 
studenților români, recitind și 
un poem ce-1 compusese în 
cinstea lui. La 5 iunie 1884, tînă- 
ra româncă și-tț susținut în 
Franța doctoratul cu o teză de 
mare erudiție, și scurtă vreme 
după aceea s-a întors în țară. 
„Analele medicale românești", 
i-au consacrat femeli-medic ar
ticole entuziaste, scriind între 
altele că : „Geniul nu are sex".

A funcționat la început în ca
drul Spitalului Filantropia, unde 
se afla maternitatea dln__Bucu- 
rești. între 
condus, ca medic 
serviciul de ginecologie 
Spitalului Filantropia, dar din 
nou a fost abuziv respinsă la 
«oncursul de medic primar.

1893 91 1895, »
secundar, 

» al

începînd din 1895, Maria Cu
țarida s-a dedicat trup și suflet 
medicinei sociale. A lucrat ca 
„medic de întreprindere", cum 
am spune astăzi, la „Fabrica de 
tutun și chibrituri din Bucu
rești" asigurind asistența medi
cală a celor mai bine de 2 000 
muncitoare ale fabricii. Pentru 
a veni în ajutorul muncitoare- 
lor-mame a propus administra
ției fabricii înființarea unei cre
țe, care a și fost realizată în 
1899, devenind prima creșă de 
fabrică din România și multă 
vreme singura instituție de acest 
fel de la noi ; aci, mortalitatea 
copiilor s-a redus la jumătate 
față de cit era în mod curent. In 
anul 1907, la Congresul pentru 
protecția copilului ținut la Bru
xelles, raport care se păstrează 
în fondurile Bibliotecii Acade
miei R.S.R., prima femeie-medic 
din România a făcut istoricul a- 
cestei instituții. Apoi, in 1910,

la Congresul asistenței publice 
și al operelor de binefacere de 
la Copenhaga. Maria Cuțarida 
și-a expus din nou ideile în fa
voarea creșelor. O lucrare de 
mare erudiție pe care a elabo
rat-o — Munca femeii în Româ
nia — a fost prezentată ulterior 
la un congres de la Paris, con
stituind o analiză multilaterală 
a problemelor sociale ale femeii 
din țara noastră, cuprinzind date 
statistice de mare valoare. In 
sfirșit, în 1916—1917, Maria Cu
țarida și-a reluat activitatea spi
talicească. îngrijind de răniți) 
din război.

Lucrările științifice care ne-au 
rămas de ia ea îi demonstrează 
cu prisosință competența șl ori
ginalitatea gindirii medicale, iar 
activitatea ei face din Maria 
Cuțarida o necontestată pionie
ră a ocrotirii sănătății la noi.

I. M. ȘTEFAN
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SÎMBATA, 5 IULIE 1975

PROGRAMUL I
la Royal Festival Hali. 22,25 Tele
jurnal. 22,40 închiderea programu
lui.

■

11 Ora copiilor. 12,00 Album co
ral. 12,10 Teleclnemateca. 13,40 
Telex. 13.45 Recital la șase instru
mente cu Ion Lăceanu. 14.00 Dru
muri pe cinci continente. 15.00 
Intermezzo muzical cu violonistul , 
Ion Callstrache și formația sa. 
15.15 Caracas — Un oraș al eternei 
primăveri. Film documentar. 15,30 
Magazin sportiv. 16,45 Vîrstele pe
liculei. 17,45 Caleidoscop cultural- 
artistic. 18,10 Clubul T. 19,10 Ku- 
neltra — film documentar. 19.20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 
Teleenciclopedia. 20.50 Film serial : 
Kojak. 21,40 24 de ore. 21,50 Săptă- 
mîna sportivă. 22,00 Intîlnirea de 
la ora 10... 23,00 închiderea pro
gramului.

DUMINICĂ, 6 IULIE 1975

PROGRAMUL II

10—11,30 Matineu simfonic. Con
certul Filarmonicii de Stat „Geor
ge Eneseu". în program : Ravel, 
Bruch, Ceaikovski. 20,00 Filmul ar
tistic : Nevăzut, necunoscut. 21,30 
Ora melomanului : In program

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului. 
8,35 Avanpremiera zilei. 8,40 Cra
vatele roșii. 9,35 Film serial pen
tru copii : Daktarl. 10,00 Viața sa
tului, 11,15 Aventura cunoașterii. 
11.45 Bucuriile muzicii. 12,30 De 
strajă patriei. 13,00 Telex ; Album 
duminical. 16,30 Magazin spor
tiv. Tenis pe glob. Derbiul de 
galop de la Epsom șl marele pre
miu de steeple-chase de la Auteuil. 
Automobilism. 17.30 Baladă pentru 
acest pămînt. 17,50 ,,Ufo“ — Film se
rial. 18,40 Lumea copiilor. 19,00 Li
toralul... nevăzut. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Finala 
„Cupei României" la fotbal. Rapid 
București — Universitatea Craio
va. 21,45 Frank Sinatra în concert

RADU ANTON ROMAN

UNIVERSITATEA POPULARĂ BUCUREȘTI

CASA DE CULTURĂ SECTOR 1
str. Slătineanu 16, telefon 11 98 68 

anunță deschiderea unor noi cursuri speciale de
• DACTILOGRAFIE-SECRETARIAT TEHNJC
• DEPANARE T.V.
• PERCUȚIE (baterie)
• COSMETICĂ

ÎNTREPRINDEREA „AUTOBUZUL" BUCUREȘTI
str. Ostrov nr. 3, sector 5, încadrează :

strungari ; frezori ; rabotori ; șoferi diesel pentru probe 
autobuz M.A.N. ; șoferi ; automacaragii ; macaragii pod ru
lant ; vopsitori ; presatori ; matrițeri ; fochiști ; lăcătuși ; su
dori ; șlefuitori metale ; instalatori ; electricieni întreținere ; 
electricieni auto.

Pentru relații adresați-vă Serviciului Personal. Invățămint- 
Remunerare, telefon 23 93 20 — interior 116, sau 23 12 32.
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Din sumar :
• Gheorghe" Paloș: Ritm și 

eficiență în activitatea de in
vestiții; o Trandafir Cocârlă: 
Spirit militant față de pro
gresul tehnic; • Marin Ne- 
delea, Ștefan Niculescu: Na
țional și internațional in lu
mea contemporană; o Mih- 
nea Gheorghiu: Limbaj și 
comunicare. Și rubricile: 0 
Consultații • Pagini de is
torie 0 Știință-învățămînt 
® Creația literar-artistică 
• Curente și idei e Viața 
internațională • Cărți și 
semnificații.

Un prim merit al volutnulții 
al II-lea din tratatul lui Ov. S. 
Crohmălniceanu, Literatura ro
mână intre cele două războaie 
mondiale (Ed. Minerva, 1974), 
volum consacrat poeziei inter
belice il constituie modalitatea 
de grupare a materialului. Poe
ții nu mai sint „clasificați" după 
criterii de la un punct încolo 
formale, ba chiar nepotrivite in 
cazul marilor creatori („moder
niști", „tradiționaliști"), ci, ți- 
nîndu-se mai accentuat seama 
de viziunea estetică specifică, 
exegetul se păstrează in linia 
unei critici obiective, cenzurîri- 
du-și deliberat accentele prea 
apăsat personale. Foarte adesea 
se remarcă ipoteze și puncte de 
vedere incitante, a căror dez
voltare poate duce la ge
neza unor eseuri scăpărătoare, 
dar. Ov. S. Crohmălniceanu, ne
milos în retezar i propriilor a- 
vinturi interpretative, nu merge 
pe acest drum, pentru a evita, 
probabil, riscul opiniilor discu
tabile și a nu omite totalitatea 
aspectelor creațiilor analizate.

Se remarcă minuțioasa radio
grafie a operelor, răbdarea și 
priceperea cu care sint inventa
riate și examinate diverse as
pecte ale creației autorilor res
pectivi. Criticul știe să vadă lu
crurile dintr-un punct înalt, gă
sind punți chiar și acolo unde 
s-ar părea că există rupturi 
tranșante. Observînd că „Ar- 
ghezi este un rebel care il caută 
pe Dumnezeu prin acte icono
claste" exegetul reliefează subtil 
articulația dialectică a celor 
două atitudini contradictorii : 
„Ea se realizează, atit printr-o 
apropiere de înțelegerea naturii 
absolut diferite a lui Dumnezeu 
pe calea negației, cit și printr-o 
tendință spre sacralizarea revol
tei care generează universurile 
poetice argheziene".

Explicații de ordin asemănă
tor se dau și pentru a se de
monstra coerența viziunii este
tice a lui V. Voiculescu. Despre 
versurile de început ale lui Ion 
Pillat se opinează că ar fi cele 
mai strălucite exemple de poe
zie parnasiană din literatura ro
mână, fiindcă alți poeți ai noș
tri, în opera cărora se găsesc in
fluențe parnasiene „puneau prea 
multă exultanță in rătăcirile 
lor prin secolii apuși și peisa
jele exotice și morale", pe cînd 
„Pillat nu bovarizează" și in 
consecință „vibrația Iui lirică 
reușește să fie adesea pur plas
tică." De mare finețe sînt apro
pierile făcute între Pillat și 
Proușt. Remarcabilă este, de a- 
semenea, explicația fascinației 
poeziei autorului „Poemelor lu
minii" : „Poezia lui Biaga do- 
bindește astfel o factură foarte 
personală, rezultată dintr-o îm
păcare a spiritului reflexiv, chi
nuit mereu de otrava îndoielii, 
cu o sensibilitate genuină, in 
stare să-și păstreze intactă nai
vitatea copilărească". Capitolul 
despre Blaga în genere însă e 

I mai sărac în sugestii și autorul, 
eliminînd exagerări și inexac
tități mai vechi, nu se înalță cu 
mult deasupra nivelului cărții 
pe care a consacrat-o cu mai 
bine de un deceniu în urmă ma
relui poet.

Volumul beneficiază și de cer
cetarea legăturilor dintre litera
tura română și expresionism, 
făcută de Ov. S. Crohmălnicea
nu intr-un volum aparte. Sint 
reliefate aspecte expresioniste 
din opera lui Blaga, Fundoianu 
etc. O probă dintre multe altele 
a minuției analitice evidențiate 
în fiecare pagină a tratatului 
este detalierea raporturilor din
tre poezia lui Zaharia Stancu și 
cea a lui Esenin. Se descoperă 
multiple puncte comune : con
știința sufletului țărănesc pe 
care l-au moștenit amindoi, un 
anume sentiment al destinului, 
temperamentul năvalnic, predis
poziția spre rebeliune. „în sfir
șit — scrie criticul — sufletul 
țărănesc al lui Stancu apare, ca 
și Ia Esenin, rănit de existență".

Aprofundarea deplină a ma
terialului studiat il impinge a- 
desea pe autor să polemizeze 
cu anume etichetări severe, con
siderate pripite. Categorisirea 
lui Ilarie Voronca drept „ima- 
gist“ e socotită insuficientă, 
căci „în contact cu realitatea o 
percepție este cauza uneia ur
mătoare. chemată de înlănțuiri 
subiective, dar cărora nu le 
lipsesc motivările organice". 
Deși criticul dispune de un ac
centuat spirit critic, de o expre
sie ironică, vie vizavi de pla
titudini/ o tendință recupera
toare, justificată frecvent, il 
duce uneori Ia indulgențe mai 
puțin îndreptățite. Cu toate că 
volumul se ocupă de poezie, au
torul, credincios abandonării 
unei perspective formale, anali
zează adesea și proza cite unui 
creator cind consideră că are la 
bază un principiu poetic (cum 
se intimplă tot cu V. Voicules
cu) sau critica. în sfirșit, sub 
raport stilistic, cartea prezintă o 
culoare și o forță a verbului su
perioară volumelor anterioare 
ale criticului : Astfel la Arghezi 
întîlnim „cuvinte sprijinite pe 
șiruri duble de epitete, ca o 
ogivă gotică, pe doi puternici 
contraforți".

Volumul consacrat poeziei in
terbelice este o carte de refe
rință.

VICTOR ATANASIU

Simfonia a IX-a în re minor. 21,15 
Cadran economic mondial. 21,30 
A La Espanola. Program muzical 
realizat de Televiziunea spaniolă. 
22,10 24 de ore. 22,30 închiderea 
programului.

obiectiv. 20,30 Teleclnemateca. In 
ciclul Mari interpreți, Gene 
Kelly In filmul artistic Cînttnd in 
ploaie. 22,10 24 de ore. 22,30 închi
derea programului..

nale. 22,10 24 de ore. 22,30 închi
derea programului.

stu- 
Co- 
de 

Eli- 
1001

vine dragostea". Producție a 
dlourilor cehoslovace. 18,45 
lumne 
versuri.
sabeta .___ _ ... ___.
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Film 
serial pentru copil (reluare) : 
Daktarl. 20,25 Publicitate. 20,30 
Meridiane literare. 21,20 Telex. 
21.25 Bună dimineața, bucureștenl 
(reportaj). 21,45 Portativ ’75. 22,10 
închiderea programului.

în lumină. Emisiune 
19,00 Intîlnire cu... 
Neculce-Carțiș. 19,25

PROGRAMUL H

20.00 Cine ești dumneata Donald 
Duk ? țntllnlre cu Walt Disney (I). 
20.40 Tezaur de cîntec românesc. 
Muzloa deceniului opt. Cvartetul 
nr. 12 de Wilhelm Berger. 21,05 
Telex. 21,10 Aventura cunoașterii 
(reluare). 21,40 Emma. Film serial,

PROGRAMUL II

20,00 Pagini de umor. Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea. 20,25 Festi
valuri internaționale muzicale., 
Primăvara la Praga — 1975. Con-

PROGRAMUL II

20.00 Drumuri pe cinci continen
te. 20,50 Orșova — Poarta soarelui. 
21,10 Telex. 21,15 Film artistic : 
Viața începe mîine. O producție a 
studiourilor americane. 22,25 în
chiderea emisiunii.
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VINERI, 11 IULIE 1975

PROGRAMUL I

Johannes Brahms 
II-a. 22,10 Artă 
Iul galeriilor, 
programului.

Simfonia a 
plastică — jurna- 

22,30 închiderea

MARȚI, t IULIE 1975

PROGRAMUL I

LUNI, 7 IULIE 1975

PROGRAMUL I

15,00 Volei feminin : România — 
Polonia. 16,30 Emisiune în limba 
maghiară. 19,00 Contemporanele 
noastre (in județul Bistrița-Nâ- 
săud). 19.25 1001 de seri : Aglae 
șl Sidonie. 19.30 Telejurnal. 20,00 
Cel mal bun... continuă. 20.55 Cînd 
toți sint pentru unul... ești șl tu 
pentru toți ? 21,10 Roman foile
ton „Așa s-a călit oțelul". Episo
dul IV. 22,15 24 de ore. 22,30 în
chiderea programului.

PROGRAMUL II

17.00 Telex. 17,05 
nereții. 17,25 Film

Anotimpul tl- 
artlstlc „Cînd

9.00 Teleșcoală. Real și uman. 
' Caleidoscop școlar. 9,40 Arta Egip

tului antic. 10,00 Artă plastică. 
Jurnalul galeriilor. 10,20 File de 
dicționar. Medalion Gr. Vasiliu- 
Birlic. Film artistic : Telegrame.
12.20 Telex. 12,25 închiderea pro
gramului. 16,00 Volei feminin : 
România — Iugoslavia. 17,30 Te
lex. 17,35 Actualitatea culturală. 
17,55 Publicitate. 18,00 Lecții TV 
pentru lucrătorii din agricultură. 
18,45 Interpreți îndrăgiți (muzică 
populară). 19,00 Teleglob : Libia.
19.20 1001 de seri : Aglae șl Sido
nie. 19,30 Telejurnal. 20,00 De la 
o melodie la alta. 20,30 Reportaj 
TV. Colegi de generație : arhitect 
Nicolae Munteanu. 20,50 Seară de 
teatru : Marele Vis de Radu
Theodoru. 21,50 Vedet» internațio-

episodul HI. 22,25 închiderea pro
gramului.

MIERCURI, I IULIE 1978

PROGRAMUL I

certul Filarmonicii cehe. 20.58 
Studio ’75... invitat la Oltenița. 
21.20 Telex. 21,25 Roman foileton : 
..Așa s-a călit oțelul" (reluare). 
22,30 închiderea programului.

9.00 Antologie școlară. Oameni 
care au fost : Grigore Antipa. 9.25 
Codul eticii și echității comuniste. 
9,35 Cenaclul teleșcoală. 10,00 Ma
tineu de vacanță : Stiletul. Episo
dul II. 10,30 Meridiane literare. 
11,20 Muzică ușoară. 11,35 Docu
mentar TV — Litoralul nevăzut 
(reluare). 11,55 Telex. 12,00 închi
derea programului. 16,00 Volei fe
minin : România — Ungaria. 17,30 
Telex. 17.35 Pentru timpul dvs. li
ber, vă recomandam... 17,50 La 
volan. 18.00 Mult e dulce șl fru- 

18,20 Tragerea prono- 
18,30 Dincolo de note... 

Publicitate. 19,00 Tribuna TV. 
1001 de seri : Aglae și Sido- 
19,30 Telejurnal. 20,00 Tele-

JOI, 10 IULIE 1975

PROGRAMUL I

moașă... 
expres. 
13,55 _ ' 
19.25 
nle.

16,00 Volei feminin : România — 
R.D.G. 17,30 Telex. 17,35 Din lu
mea plantelor și animalelor. 18,00 
Muzica. Emisiune de actualitate 
muzicală. 18,15 Enciclopedie pen
tru tineret. România pitorească — 
Țara BIrset. Scurtă istorie a calcu
latorului românesc. Mărturii șl 
documente literare — Cezar Pe
trescu. 18,40 Publicitate. 13,45 Uni
versitatea TV. 19,20 1001 de seri : 
Aglae și Sidonie. 19,30 Telejurnal. 
20,00 închiderea stagiunii de con
certe 1974—1975 a formațiilor mu
zicale ale Radiotelevlztumi. In 
program : festival Beethoven —

15,00 Volei feminin : România — 
Cehoslovacia. 16,50 Tragerea loto. 
17,00 Emisiune in limba germană. 
18.45 Mongolia azi. 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Repor
taj TV — Brigada lui Jorj Mihoc. 
20.25 Opereta în ritm de dans. 
20,50 Ciclul Femei regizor, Tatiana 
Lioznova. Film artistic : Tandrețe. 
22,10 24 de ore. 22,30 închiderea 
programului.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Muzică ușoară. 
17,25 File de ’ dicționar. Medalion 
Marcello Mastroianni. Filmul ar
tistic „Un hectar de cer“ în re
gia lui Aglauco Casadia. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 
Treptele afirmării : pianista 
men Mihalache și orchestra 
fonică a Liceului de muzică 
din București interpretează 
certul nr. 1 în Mi bemol major 
pentru pian și orchestră de Franz 
Liszt. 20,25 Viața economică a' Ca
pitalei. 20,50 Telex. 20,55 Seară de 
operă. Selecțiuni din opera 
Traviata de Giuseppe Verdi. 22,10 
închiderea programului.

20,00 
Car- 
sim- 
nr. 1 
Con-
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Plecarea căpitanilor regenți ELE E Din partea Ministerului

ai Republicii San Marino
Căpitanii regenți ai Republicii 

San Marino, Alberto Cecchetti 
și Michele Righi, împreună cu 
soțiile, cu persoanele oficiale 
care i-au întovărășit, au părăsit 
vineri dimineață țara noastră.

La plecare, înalții oaspeți 
sanmarinezi au fost salutați de 
tovarășii Ștefan Voitec. vice
președinte al Consiliului de

Stat, Gheorghe Radulescu, vice- 
prim-ministru 
Constantin 
prezidențial
Stat, Vasile 
ministrului
Pompiliu Celan, consul generai 
al Republicii Socialiste Româ
nia în Republica San Marino, de 
alte persoane oficiale.

al guvernului, 
Stătescu, secretar 

și al Consiliului de 
Gliga, adjunct al 
afacerilor externe,

La scara avionului, căpitanii 
regenți ai Republicii San Ma
rino și-au exprimat încă o dală 
satisfacția pentru rezultatele vi
zitei în țara noastră, pentru 
ospitalitatea și prietenia cu care 
au fost întîmpinați pretutindeni 
în România.

COMUNICAT COMUN
privind vizita oficială în România 
a căpitanilor regenți ai Republicii

San Marino

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a trimis tovarășului ARISTIDES PEREIRA, 
secretar general al P.A.I.G.C., următoarea telegramă :

Proclamarea independenței Insulelor Capului Verde, eveniment 
de o importanță deosebită ce vine să încununeze, după istoricul 
act al proclamării independenței Guineei-Bissau, victoria luptei 
de eliberare națională, inițiată, organizată și condusă de P.A.I.G.C., 
îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa dumneavoastră, condu
cerii P.A.I.G.C., tuturor militanților săi un călduros salut de so
lidaritate tovărășească și sincere felicitări din partea C.C. al P.C.R., 
din partea poporului român. împreună cu cele mai bune urări de 
succes în munca și lupta dumneavoastră viitoare.

Aș dori să folosesc această ocazie pentru a reafirma hotărîrea 
noastră de a acționa cu consecvență, în spiritul declarației comune 
semnate in anul 1973, al înțelegerilor convenite cu prilejul intilni- 
rilor pe care le-am avut, pentru întărirea și diversificarea relații
lor dintre popoarele, țările și partidele noastre, în interesul nostru 
comun, al luptei generale împotriva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, pentru instaurarea în viața internațio
nală a unei noi ordini politice și economice, care să permită dez
voltarea liberă și nestingherită a tuturor popoarelor și națiunilor 
lumii pe calea progresului economic și social.

Asigurîndu-vă de întregul sprijin și de solidaritatea noastră mi
litantă in activitatea dumneavoastră viitoare. îmi exprim convin
gerea că relațiile noastre de prietenie și colaborare se vor dez
volta și întări în continuare și vă urez multă sănătate și putere 
de muncă, iar P.A.I.G.C. noi și importante succese pe calea dez
voltării economice și sociale a patriei, a întăririi suveranității și 
independenței țării.

Transporturilor și Telecomunicațiilor

La invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, căpitanii 
regenți ai Republicii San Marino, 
Alberto Cecchetti și Michele 
Righi, au efectuat, împreună cu 
soțiile, o vizită oficială în Româ
nia, in perioada 30 iunie — 4 
iulie 1975.

In cursul șederii în România, 
căpitanii regenți ai Republicii 
San Marino și personalitățile 
care i-au însoțit au vizitat o- 
biective economice, social-cultu- 
rale și turistice din Capitală, din 
nordul Moldovei și de pe lito
ralul Mării Negre, inalții oaspeți 
bucurîndu-se pretutindeni de o 
primire prietenească.

în timpul vizitei, între pre
ședintele Republicii Socialiste 
România și căpitanii regenți ai 
Republicii San Marino au avut 
loc convorbiri, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă de cordia
litate și înțelegere reciprocă, ex
presie a bunelor relații dintre 
cele două țări și popoare.

Din partea română, la convor
biri au participat : Emil Bobu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat. Paul Niculescu, viceprim- 
ministru și ministrul educației 
și învățămintului, George Ma
covescu. ministrul afacerilor ex
terne, Pompiliu Celan, consulul 
general al Republicii Socialiste 
România în Republica San Ma
rino.

Din partea sanmarineză au 
‘participat : Gian Luigi Berti, se
cretar de stat pentru afaceri ex
terne și politice, Giordano Bruno 
Reffi, ministrul instrucțiunii pu
blice, culturii și spectacolului, 
Raffaele Giardi, șeful Cancela
riei Secretariatului de Stat.

în cadrul convorbirilor a fost 
examinat stadiul de dezvoltare 
a relațiilor româno-sanmarineze 
și a avut loc un larg schimb de 
păreri în problemele internațio
nale actuale.

Părțile au constatat cu satis
facție evoluția ascendentă a re
lațiilor dintre cele două țări, mai 
ales după vizita în San Marino 
a președintelui Republicii Socia
liste România.

Cele două părți au apreciat 
pozitiv ridicarea, în mai 1974, a 
nivelului raporturilor de repre
zentare româno-sanmarineze. 
Totodată a fost exprimată voința 
comună de a dezvolta pe mai 
departe relațiile dintre România 
și San Marino pe multiple pla
nuri.

Din partea sanmarineză s-au 
exprimat respectul și aprecierea 
față de activitatea internațio
nală a Republicii Socialiste 
România, consacrata păcii, secu
rității șl cooperării internaționa
le.

Din partea română s-au expri
mat respectul și aprecierea pen
tru politica de neutralitate de 
îndelungată tradiție, dusă de Re- 

" publica San Marino.
Părțile au subliniat importanța 

schimburilor de vizite și a con
tactelor la toate nivelurile pen
tru adîncirea colaborării, priete
niei și înțelegerii mutuale.

în acest scop și pentru reali
zarea unei mai bune cunoașteri 
reciproce, în timpul vizitei s-a 
procedat la semnarea Acordului 
de colaborare în domeniile cul
turii, invățămîntului, turismului 
și sportului între Guvernul Re
publicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii San Marino, 
ca și a Acordului privind des
ființarea vizelor.

Din partea română acordurile 
au fost semnate de George Ma
covescu, ministrul afacerilor ex
terne, iar din partea sanmari
neză de Gian Luigi Berti, se
cretar de stat pentru afaceri ex
terne și politice.

Cele două părți au exprimat 
convingerea că aceste acorduri 
constituie un cadru propice pen
tru dezvoltarea colaborării în 
domeniile cultural, artistjc, tu
ristic și sportiv, prin cooperarea 
dintre instituțiile de invățămînt, 
cultural-artistice, turistice șl 
sportive, prin schimburile de 
profesori, studenți și elevi, oa
meni de cultură și artă, sportivi, 
precum și prin contacte între ce
tățenii celor două țări.

Examinînd unele probleme ac
tuale ale vieții internaționale, 
părțile au subliniat mutațiile 
profunde și rapide care au loc 
în lume, apreciind că trăsătura 
de bază a epocii noastre o con
stituie afirmarea voinței popoa
relor de a trăi libere, de a așeza 
la baza relațiilor lor principiile 
deplinei egalități în drepturi, 
respectului independentei și su
veranității naționale, neameste
cului în treburile interne, drep
tului fiecărui popor de a dispune 
liber de soarta sa, avantajului 
reciproc, renunțării la folosirea 
forței sau la amenințarea cu 
forța.

în convorbiri, un loc deosebit 
de important l-a ocupat proble
ma Conferinței pentru securita
te și cooperare in Europa.

Constatînd cu satisfacție pro
gresele înregistrate de lucrările 
Conferinței, părțile au exprimat 
hotărîrea țărilor lor de a depune 

“eforturi susținute, conjugate cu 
cele ale celorlalte state partici
pante, pentru încheierea cu suc
ces a fazei în curs, pentru a a- 
sigura convocarea celei de-a 
treia faze la o dată cit mai a-

propiată șl la nivelul cel mai 
înalt. în același timp, ele au a- 
firmat necesitatea elaborării 
unor documente cit mai clare și 
angajante, care să creeze o bază 
trainică și de largă perspectivă 
relațiilor de cooperare intre ță
rile continentului, inclusiv cele 
situate în bazinul mediterane- 
ean, să ofere garanția că aces
tea vor putea trăi în pace, la 
adăpost de orice amenințare 
sau atingere a securității lor.

în acest cadru au fost subli
niate importanța urmărilor in
stituționale ale Conferinței și 
influența pozitivă pe care o e- 
xercită intărirea păcii, încrederii 
și securității în Europa asupra 
relațiilor internaționale contem
porane.

Cele două părți au subliniat 
necesitatea ca toate statele să-și 
intensifice eforturile pentru sta
tornicirea unor noi relații între 
țările continentului european — 
care să ducă la lichidarea con
comitentă a blocurilor 
la desființarea bazelor 
și retragerea trupelor 
de pe teritoriile altor ia
reducerea substanțială a forțe
lor armate, ca primi pași in di
recția dezarmării generale — ga
rantată in mod corespunzător.

A fost subliniată necesitatea 
de a se depune in continuare e- 
forturi hotărite pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru re
ducerea substanțială a cheltuie
lilor militare, a armatelor și ar
mamentelor, pentru folosirea re
surselor provenind din dezar
mare, in scopul dezvoltării paș
nice, Părțile au reliefat -că rea
lizarea dezarmării generale și, 
in primul rind, a dezarmării 
nucleare, cauză vitală a po
poarelor, constituie o condiție 
fundamentală a politicii de des
tindere, de colaborare, de asi
gurare a păcii și securității in
ternaționale.

în contextul securității pe 
continentul european, partea ro
mână a subliniat rolul ce revine 
relațiilor de colaborare și bună 
vecinătate in Balcani, necesita
tea transformării acestei regiuni 
intr-o zonă fără trupe și baze 
militare străine, fără armament 
atomic, într-o zonă a păcii și 
conlucrării pașnice.

Partea sanmarineză aderă la 
acest deziderat, pornind de la 
semnificația profundă a existen
ței sale seculare de pace, fără 
arme și forțe armate.

Referindu-se la situația din 
Cipru, părțile au exprimat do
rința României și Republicii 
San Marino de a se ajunge la o 
soluție politică, menită să asigu
re integritatea și suveranitatea 
Ciprului, conviețuirea pașnică 
Intre populația greacă și turcă 
din insulă în cadrul unui stat 
independent și suveran, cu res
pectarea dreptului tuturor po
poarelor de a dispune de ele 
însele. Ele au fost de acord in 
a aprecia că rezolvarea în acest 
spirit a conflictului corespunde 
intereselor poporului cipriot, ale 
popoarelor grec și turc, cauzei 
colaborării și păcii în Balcani, 
în Mediterană, in Europa și în 
întreaga lume.

Dînd expresie preocupării 
țărilor lor față de perpetuarea 
stării de încordare în Orientul 
Apropiat, cele două părți au 
afirmat necesitatea de a se a- 
junge la o pace dreaptă și du
rabilă în această parte a lumii, 
pe baza retragerii Israelului de 
pe teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, a a-

militare, 
militare 
străine 

state, la

sigurării integrității și suvera
nității tuturor statelor existente 
în zonă și soluționării proble
mei poporului palestinian, in
clusiv formarea unui stat pa
lestinian independent. Sublini
ind că reluarea Conferinței de 
la Geneva ar constitui un im
portant pas pozitiv, șefii de stat 
ai celor două țări au afirmat 
necesitatea lărgirii cadrului a- 
cestei conferințe prin participa
rea și a altor state interesate, 
precum și intensificarea efortu
rilor tuturor statelor pentru gă
sirea unei soluții politice a a- 
cestui conflict.

Sajutînd cucerirea păcii, li
bertății, independenței și suve
ranității naționale, de către 
popoarele cambodgian și vietna
mez, părțile au fost de acord că 
aceste cuceriri constituie o pre
țioasă contribuție la lupta îm
potriva politicii de forță și de 
amestec în treburile interne ale 
altor state, Ia lupta pentru cu
cerirea libertății și independen
tei popoarelor supuse încă do
minației și amestecului străin.

Președintele Republicii So
cialiste România și căpitanii re
genți ai Republicii San Marino 
au reafirmat necesitatea parti
cipării active la viața politică 
internațională a tuturor statelor, 
indiferent de mărime, forța lor 
economică, sistemul lor politic 
și social. în acest context, au 
fost evidențiate rolul și contri
buția țărilor mici și mijlocii, a 
țărilor in curs de dezvoltare, la 
promovarea în lume a unor re
lații noi, bazate pe egalitate și 
echitate.

Analizînd evoluția evenimen
telor internaționale și noile fe
nomene apărute pe arena mon
dială, părțile au subliniat faptul 
că se impune ca toate statele să 
acționeze cu fermitate pentru 
democratizarea relațiilor inter
naționale, pentru crearea unei 
noi ordini economice și politice 
în lume, care să permită tutu
ror popoarelor să progreseze în 
pace, libertate și egalitate, pen
tru lichidarea completă a prac
ticilor perimate ale colonialis
mului și neocolonialismului, a 
presiunilor,_ amenințărilor și in
tervenției în treburile interne 
sau externe ale altor state, pen
tru abolirea folosirii forței în 
soluționarea conflictelor dintre 
țări.

Pornind de la acesta necesi
tăți, de ambele părți s-a apre
ciat că sint necesare măsuri 
pentru creșterea rolului Organi
zației Națiunilor Unite în solu
ționarea problemelor complexe 
*’ ‘ Părțile

ca, în 
mici să 
contri- 
acestei

ale vieții internaționale, 
și-au exprimat dorința 
practică, și țările foarte 
poată adera, adueîndu-și 
buția directă, în cadrul 
organizații.

Șefii de stat ei celor două țări 
au reliefat importanța schimbu
rilor de vizite la diferite nive
luri și în diverse domenii din
tre România și San Marino și 
au constatat cu satisfacție că 
actuala vizită, continuare rodni
că a dialogului direct la nivel 
înalt început în mai 1973, repre
zintă o contribuție de seamă la 
întărirea și adîncirea relațiilor 
de prietenie româno-sanmarine- 
ze, în interesul celor două po
poare, al păcii și securității in 
Europa și în lume.

Căpitanii regenți au adresat 
calde mulțumiri pentru ospita
litatea și cordialitatea cu care 
au fost primiți în timpul vizitei 
lor oficiale în România.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Venezuela, CARLOS 
ANDRES PEREZ, următoarea telegramă :

Cu ocazia aniversării proclamării independentei Republicii Ve
nezuela, am deosebita plăcere de a vă transmite călduroase feli
citări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
progres și prosperitate poporului prieten venezuelean.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea fermă 
că, acționînd în spiritul recentelor convorbiri avute împreună la 
Caracas, relațiile de prietenie și colaborare pe diverse planuri din
tre România și Venezuela vor cunoaște o dezvoltare multilaterală 
și fructuoasă, spre binele popoarelor român și venezuelean, al pă
cii, cooperării și înțelegerii internaționale.

Președintele Republicii Liberia. WILLIAM R. TOLBERT JR„ a 
trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Confirmăm cu mulțumiri primirea mesajului dumneavoastră, 
foarte amabil, prin care exprimați simpatie și regrete pentru vic
timele umane și proprietățile distruse ca urmare a furtunilor pu
ternice și ploilor torențiale care s-au abătut recent asupra Liberiei.

Sînt profund mișcat de sentimentele calde pe care ni le-ați ex
primat in numele dumneavoastră, al poporului șl al guvernului 
român.

Cu sentimente de cea mai înaltă considerație și stimă.
Cu sinceritate

TELEGRAMĂ
DE LA BORDUL AVIONULUI

ALBERTO CECCHETTI și MICHELE RIGHI, căpitani regenți ai 
Republicii San Marino, au trimis președintelui NICOLAE 
CEAUȘESCU următoarea telegramă :

în momentul cind părăsim acest pămînt ospitalier, la sfîrșitul unei 
vizite interesante și fructuoase, dorim să vă reinnoim, domnule 
președinte, atît dumneavoastră, cit și îneîntătoarei dumneavoastră 
soții, in numele tuturșr membrilor delegației din San Marino, cele 
mai vii mulțumiri pentru întimpinarea călduroasă și atenția deose
bită care ne-au fost rezervata în cursul șederii noastre.

Exprimăm certitudinea că această vizită va întări și mai mult 
legăturile strinse de prietenie care există deja între țările noastre 
și va contribui la cauza păcii, progresului și cooperării internaționale.

Sîntem convinși că veți avea amabilitatea să transmiteți aceste 
sentimente guvernului și poporului dumneavoastră, cărora la urăm 
prosperitate și fericire.

AGENDA
jNTÎLNlRE

Tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu 
tovarășul Eloy Torres, secretar 
general adjunct al Mișcării 
pentru Socialism (M.A.S.) din 
Venezuela, aflat la odihnă în 
țara noastră.

Convorbirile ocazionate de a- 
ceastă intîlnire s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

RECEPȚIE

basador extraordinar șî pleni
potențiar al Republicii Afganis
tan in Republica Socialistă 
România în legătură cu apropi
ata prezentare a scrisorilor sale 
de acreditare.

PLECARE
Vineri dimineața, a părăsit de

finitiv țara noastră Vishnu K. 
Ahuja, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Indiei 
în Republica Socialistă Româ
nia.

TELEGRAMĂ
Cu prilejul Zilei independen

ței Statelor Unite ale Americil, 
ambasadorul 
București, Harry 
a oferit, vineri 
cepție.

Au luat parte 
vicepreședinte al

acestei țări la 
G. Barnes Jr., 
seara, o re-
Ștefan Voitec, 

__ r . Consiliului de 
Stat* Emil Drăgănescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
Constantin Ionescu, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini-unelte și electrotehnicii, 
Vasile Pungan, șl Ioan Pop D. 
Popa, consilieri al președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, ge
nerali și ofițeri superiori, oa
meni de cultură și artă, repre
zentanți ai cultelor, ziariști.

Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați 
București și alți membri ai 
pului diplomatic.

PRIMIRE

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a adre
sat o telegramă de felicitare 
ministrului relațiilor externe al 
Republicii Venezuela, Ramon 
Escovar Salom, cu prilejul Zi
lei naționale a țării sale.

EXPOZIȚIE

la 
cor-

Gli- 
afa- 

pa
Vineri la amiază, Vasile 

ga, adjunct al ministrului 
cerilor externe, a primit 
Nour Ahmad Etemadi, noul am-

în cadrul schimburilor cultu
rale dintre țara noastră si R. P. 
Polonă, in sălile Muzeului 
Artă al _ ~ '
România, 
amiază, 
polonez 
Lucrările 
iese o adevărată Istorie a por
tretului în Polonia, aparțin mai 
multor colecții și muzee de artă 
din această țară. Publicului 
românesc i se oferă astfel prile
jul nu numai de a se familiari
za cu un gen deosebit de inte
resant în pictura Poloniei, dar 
și de a Înțelege, prin interme
diul expoziției, viața și parti
cularitățile poporului polonez, 
înclinațiile și tradițiile sale.

de 
Republicii Socialiste 
s-a deschis, vineri la 
expoziția „Portretul 
(secolele XVI—XX) 
expuse, care alcătu-

Prin mobilizarea unităților te
ritoriale ale direcțiilor regionale 
de căi ferate și direcțiilor terito
riale de drumuri, a populației 
locale, sprijinite de unități mi
litare, s-a reușit ca în cursul zi
lei de vineri să se restabilească 
circulația în numeroase zone.

Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor anunță că au 
fost redeschise liniile ferate 
principale Ploiești — Brașov ; 
Titu — Golești — Pitești ; Bra
șov — Ciceu ; Ploiești — Buzău ; 
Urziceni — Făurei ; Sibiu — 
Copșa Mică ; Deda — Reghin ; 
Ciceu — Ghimeș — Adjud ; Plo
iești — Mîneciu ; Cîmpulung- 
Muscel — Argeșel ; Brașov — 
Zărnești ; Făurei — Tecuci ; 
București — Titu ; Amaradia — 
Birsești Gorj. 4

Tot în aceeași zi, a fost re- 
lută circulația rutieră pe drumu
rile București — Găești — Pi
tești (pentru autoturisme) iar 
pentru autocamioane s-a realizat 
varianta București — Bîldana — 
Tirgoviște — Găești — Pitești ;

Sighișoara — Tg. Mureș ; Bă- 
lăușeri — Sovata ; Craiova — 
Slatina și Cluj Napoca — Dej.

In prezent, se circulă pe toate 
magistralele feroviare in afară 
de București — Brașov — Cluj- 
Napoca (sectorul Brașov — Răz- 
boeni — Cîmpia Turzii). Pe re
țeaua de căi ferate se poate a- 
junge în toate localitățile reșe
dințe de județ, în afară de Tg. 
Mureș, iar la Oradea, Cluj-Na- 
poca și Alba Iulia pe rute oco
lite. Toate legăturile feroviare 
la punctele de frontieră și in 
portul Constanța sînt asigurate 
pe rute directe șl ocolitoare.

Temporar, sint Închise liniile 
ferate principale Teiuș — Cluj- 
Napoca ; București — Urziceni ; 
Ploiești — Armășești ; Reghin — 
Tg. Mureșt; Tg. Mureș — Războ- 
leni; Golești — Cîmpulung Mus
cel; Titu — Tirgoviște Sud; Buda 
— Slănic ; Luduș — Măgheruș ; 
Vtnătorl — Odorheiul Secuiesc ; 
Brașov — Teiuș ; Făgăraș — 
Podu Olt ; Coșlariu — Alba Iu
lia ; Blaj — Prald și Buzău — 
Nehoiași.

Autostrada București — Pi
tești este în continuare închisă, 
deoarece stratul de apă, pe anu
mite porțiuni ale părții carosabi
le, depășește 70 cm. Este interzis 
accesul pentru toate categoriile 
de autovehicule pe drumurile 
naționale București — Buftea ; 
Ploiești — Vălenii de Munte ; 
București — Alexandria ; Voi- 
neasa — Baraj Lotru ; Curtea 
de Argeș — Contur Lac ; Obîrșia 
Lotrului — Sebeș ; Tirgoviște
— Cîmpulung Muscel; Curtea 
de Argeș — Cîmpullng Muscel ; 
Abrud — Zlatna ; Cîmpeni — 
Turda ; Brașov — Făgăraș — 
Sibiu — Turda ; Ploiești — Mi- 
zil — Buzău ; Albești — Urzi
ceni ; București — Urziceni ; 
Urziceni — Slobozia ; Rm. Vîl- 
cea — Sibiu ; Buzău — Nehoiași, 
Brașov — Sighișoara ; Mediaș
— Iernut ; Turda — Tg. Mureș ; 
Teiuș — Blaj ; Rm. Sărat -■ 
Brăila ; Corabia — Turnu Măgu
rele ; Timișoara — Moravița și 
Drăgășani — Pitești.

SITUAȚIA HIDROLOGICĂ
în ultimele 24 de ore au mal 

căzut ploi temporare si cu ca
racter de averse în centrul și 
sudul Moldovei, în Dobrogea, 
Muntenia, Oltenia, în sudul Ba
natului și în cea mai mare parte 
a Transilvaniei. Cele mai mari 
cantități de apă căzute pînă vi
neri la ora 2 noaptea, au fost 
înregistrate în Dobrogea (27—48 
1 pe mp), în zona Carpaților de 
curbură (26—37 1 pe mp). în 
zona dealurilor și centrul Mol
dovei (11—24 1 pe mp). în ce
lelalte zone cantitățile au variat 
între 0.5—9 1 pe mp. Spre di
mineață ploile au slăbit din In
tensitate și s-au resțrîns ca arie. 
La ora 5, mai ploua în sud-es- 
tul Munteniei, în jumătatea de 
su|d a Dobrogei și Ia Iași. Vre
mea se va ameliora, exceptînd 
estul Munteniei, Dobrogea și 
Moldova, unde vor cădea ploi 
locale. în restul țării se vor 
semnala averse izolate, mal ales 
după-amiază.

Viiturile formate anterior au 
determinat creșteri importante 
de'debite, cu depășirea cotelor 
de inundație. în dimineața zilei 
de_ 4 iulie Oltul superior era în 
scădere, de la izvoare pînă în 
amonte de Tușnad. sub cota de 
inundație la Sf. Gheorghe și 
peste cotele de inundație ince- 
DÎnd de la Sîncrăeni și pînă la 
vărsare. Culminația viiturii a a- 
juns între Făgăraș și Sebeș. A- 
fluenții Oltului s-au menținut 
peste cotele de inundație — Riul 
Negru la Reci, Homorod la Ru
pea si Hirtibaciu la Agnita și 
Cornățel.

Mureșul a scăzut sub cotele

de inundație de la izvoare șl 
pînă la Ocna Mureș. Apele sînt 
însă în creștere, menținîndu-se 
peste cotele de inundație, de la 
Ocna Mureș și pînă la frontieră. 
Tîrnavele scad pe cursul supe
rior și sînt în creștere depășind 
cotele de inundație de la Me
diaș în aval și în zona Tîrnă- 
veni. Pe Argeș, culminația vii
turii se deplasează spre Bu- 
desti. depășind cota de inunda
ție cu 68 cm. Pe Ialomița vii
tura a trecut de Coșereni, apele 
menținîndu-se încă peste cota 
de inundație. Unda se îndreap
tă spre Slobozia, unde culmina
ția se va produce în ziua de 5 
iulie. A depășit, de asemenea, 
cotele de inundație Someșul Mic 
pe cursul inferior.

în următoarele 24 de ore pe 
aceste rîuri nivelurile se vor 
menține peste cotele de inunda
ție. cu excepția cursurilor mij
locii ale Argeșului și Ialomiței.

cota de revărsare. Pe Olt, fron
tul viiturii se găsea în după- 
amiaza zilei de vineri în zona 
defileului. Apele riului trec de 
cota de inundație pînă la văr
sarea lor în Dunăre. Afluenții au 
ieșit aproape integral din regi
mul de inundare. Pe Argeș, la 
Budești, apele sînt în creștere. 
Ialomița, la Coșereni, a început 
să scadă, dar Se menține peste 
cota de inundație. Viitura va a- 
junge la Slobozia în cursul zi
lei de sîmbătă. Pe Dîmbovița 
continuă deversarea apelor în 
sistemul hidrotehnic din zonă. 
Pe Buzău, la Racovița, localitate 
situată în zona inferioară a riu
lui, apele deși au scăzut cu 50 
cm, continuă să prezinte pericol 
de revărsare.

(Agerpres)

Buletin
★

Comisia centrală de apărare 
împotriva inundațiilor informea- 

. ză asupra evoluției situației 
drologice în seara zilei de 4 
lie.

Pe Tîrnava Mare, la Blaj, 
itura a scăzut cu 100 cm sub 
velul atins în cursul 
neții, menținindu-se însă peste 
cota de inundație. La Mihalț, în 
zona revărsării apelor, nivelul a 
scăzut cu 25 cm, dar depășește și 
aici cotele de inundație. Pe Mu
reș, culminația viiturii a depă
șit Alba Iulia și a ajuns la Bră- 
nișca, în aval de Deva, trecînd

meteorologic
hi- 
iu-
vi- 
ni- 

dimi-

Institutul meteorologic co
munică că în următoarele 24 de 
ore, în timp ce în regiunile din 
est se vor mai semnala ploi cu 
caracter local reduse din punct 
de vedere cantitativ, în restul 
tării ploile vor fi cu totul izo
late.

Vintul va sufla slab pînă la 
potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 10 și 20 gra
de. iar maximele vor înregistra 
o creștere ușoară și vor oscila 
între 20 și 30 grade.

In legătură cu taberele, excursiile
și alte activități de vacanță

Situația creată ridică o seamă 
de probleme în legătură cu des
fășurarea taberelor de vară, or
ganizarea excursiilor și a acti
vităților de vacanță pe plan 
local.

La ora aceasta, numeroși elevi 
se află deja în tabere de In
struire, odihnă și muncă, în 
excursii. Sub conducerea orga
nelor de partid, acolo unde s-au

ÎN EDITURA
POLITICA

AU APĂRUT

ivit situații speciale, datorită 
inundațiilor, au fost luate mă
surile pentru asigurarea mersu
lui normal al vieții de tabără, 
a condițiilor de cazare ' ' 
asistenței sanitare.

Există Indicația ca < 
județele afectate de 
aflati la această dată ! 
să fie reținuți aici și < 
minarea seriilor, asigurîndu-li-se 
toate condițiile de cazare și 
masă, asistența sanitară cores
punzătoare. Plecarea din tabere 
este posibilă numai pentru ele
vii proveniți din localitățile 
spre care transportul se poate 
face în deplină securitate.

Comitetele județene ale U.T.C. 
și organele B.T.T. sînt solicitate 
să creeze condiții pentru cazare, 
și hrană, elevilor și tinerilor 
aflati în excursii, după cum,

și hrană,
elevii din 
inundații, 
în tabere, 
după ter-

dacă vă fi nevoie, să se preocu
pe de găzduirea altor tineri din 
localități afectate de inundații.

Pentru următoarea perioadă 
s-a stabilit să nu se mai des
chidă nici o tabără din cele 
programate să-și înceapă acti
vitatea în zilele următoare : tot
odată, se vor sista toate excur
siile programate, îneît elevii și 
tinerii să nu se deplaseze din- 
tr-un județ în altul. De aseme
nea, în perioada care urmează, 
pe plan local nu vor mai fi or
ganizate activități de vacanță.

Elevii și studenții participă, 
cu dăruire și cu toate forțele, 
alături de localnici, la înlătu
rarea urmărilor inundațiilor și 
prevenirea lor ■ 
reporterii noștri 
l-au consemnat 
cului.

- fapt pe care 
aflati pe teren 
de la fața lo-

Faraschiva Nichita : „6 Martie 
1945“ (colecția „File de istorie"). 

P. Popescu. „Alianța muncito- 
rească-țărănească, factor esenți
al al progresului economic și so
cial" (colecția „Făurirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate", seria Filozofie).

Virgil Stancovici. „Filosofia 
informației".

Colectiv, „Revoluția socialistă 
și revoluția științifică și tehnică" 
(colecția „Idei contemporane").

Colectiv. „Metodica activității 
în cercurile tehnico-aplicative 
pionierești".

Aminarea finalei „Cupei
Scînteii tineretului la tenis"

Dată fiind starea de necesitate 
instituită pe întregul teritoriu 
al țării, ca urmare a inundații
lor și a consecințelor acestora, 
comisia centrală de organizare a 
„Cupei Scînteii tineretului Ia

tenis" comunică aminarea între
cerilor finale, fixate între 10 și 
13 iulie a.c„ la Costincști, pen
tru o dată care se va anunța 
ulterior in ziarul nostru și prin- 
tr-o notă la comitetele județene 
ale U.T.C.

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂȚĂMINTULUI
INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI

anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:
1. Profesor la Catedra de Teh

nologia construcțiilor de mașini, 
Facultatea de Tehnologia con
strucțiilor de mașini, la discipli- 

’ .Bazele cercetării expe- 
’ i“ și „Tehnologia eon- 

agricole", 
func-

nele : „j 
rimentale' 
strucției de mașini 
poziția 4 din statul de 
țiunl ;

2. Profesor la Catedra 
ganizare și conducere 
trială, Facultatea de Energetică, 
la disciplina : „Organizarea și 
conducerea unităților industria
le", poziția 3 din statul de func
țiuni ;

3. Conferențiar la Catedra de 
Electrotehnică I, Facultatea de 
Electrotehnică, la disciplina : 
„Electrotehnică" poziția 11 din 
statul de funcțiuni ;

4. Conferențiar la Catedra da 
Motoare cu ardere internă, Fa
cultatea de Mecanică, la disci
plina : „Alimentarea motoare
lor cu ardere internă", poziția 
8 din statul de funcțiuni ;

5. Conferențiar la Catedra de 
Mecanică fină, Facultatea de 
Mecanică, la disciplinele : „Me
canisme pentru mecanică fină" 
și „Mecanisme și elemente con
structive de mecanică fină", po
ziția 6 din statul de funcțiuni ;

6. Conferențiar Ia Catedra de 
Mașini agricole, Facultatea de

de Or- 
indus-

Mecanică agricolă, la discipline
le : „Mașini și instalații pentru 
mecanisme în zootehnie", „Cal
culul și construcția mașinilor și 
instalațiilor pentru zootehnie" și 
„Mașini pentru modernizarea 
recoltării plantelor", poziția 5 
din statul de funcțiuni ;

7. Șef de lucrări la Catedra 
Hidraulică și mașini hidraulice. 
Facultatea Energetică, la disci
plinele : „Hidraulică subterană", 
„Hidroenergetică și folosințe 
complexe", „Mecanica fluidelor" 
și „Hidrologie", poziția 13 din 
6tatul de funcțiuni ;

8. Șef de lucrări la Catedra 
Automatică II, Facultatea Auto
matică. la disciplinele : „Ele
mente de electronică și infor
matică", „Elemente de informa
tică" și „Regulatoare automate", 
poziția 11 din statul de fuoe- 
țiuni ;

9. Șef de lucrări la Catedra 
Automatică II, Facultatea Auto
matică, la disciplinele : „Auto
matizări și utilizarea calcula
toarelor", „Automatizări com
plexe în industria chimică" și 
„Automatizări", poziția 14 din 
statul de funcțiuni ;

10. Șef de lucrări la Catedra 
de Tehnologia electronică și fia
bilitate, Facultatea electronică și

telecomunicații, la disciplinele : 
„Construcția și exploatarea cal
culatoarelor electronice", „Tes
tarea și depunerea calculatoare
lor", „Reglarea și exploatarea 
echipamentelor electron i- 
c e“, „Construcția aparaturii e- 
lectronice și a calculatoarelor" 
și „Materiale", poziția 6 din sta
tul de funcțiuni ;

11. Sef de lucrări la Catedra 
de Tuburi electronice și tranzis- 
toare. Facultatea Electronică și 
telecomunicații, la disciplinele : 
„Teoria și proiectarea dispoziti
velor și circuitelor integrate", 
„Circuite electronice" și „Apa
rate electronice de măsură și 
control", poziția 4 din statul de 
funcțiuni ;

12. Șef de lucrări la Catedra 
Tuburi electronice și tranzis- 
toare. Facultatea Electronică și 
telecomunicații, la disciplinele : 
„Tehnica straturilor subțiri" și 
„Amplificatoare", poziția 12 din 
statul de funcțiuni ;

13. Șef de lucrări la Catedra 
Motoare cu ardere internă. Fa
cultatea Mecanică, la disciplina : 
„Alimentarea motoarelor cu ar
dere internă", poziția 8 din sta
tul de funcțiuni ;

14. Șef de lucrări la Catedra
de Mecanică ’ fină, Facultatea 
Mecanică, la disciplinele : „A-

parate optice", „Calculul și con
strucția aparatelor optice" și 
„Mecanisme și elemente con
structive de mecanică fină", po
ziția 10 din statul de funcțiuni ;

15. Șef de lucrări la Catedra 
Mașini-unelte și scule, Faculta
tea Tehnologia construcțiilor de 
mașini, la disciplinele : „Me
canica fluidelor și acționări hi- 
dropneumatice", „Mașini pentru 
prelucrări prin deformare" și 
„Proiectarea și tehnologia scu
lelor așchietoare", poziția 15 din 
statul de funcțiuni ;

16. Sef de lucrări la Catedra 
Mașini agricole, Facultatea Me
canică, la disciplinele : „Tehno
logia și optimizarea agregatelor 
agricole", „Bazele cercetării ex
perimentale și încercarea ma
șinilor agricole și „Tractoare", 
poziția 9 din statul de funcțiuni;

17. Lector ia Catedra de Pe
dagogie și limbi străine, Facul
tatea Transporturi, la discipli
na : „Limba engleză", pozițiile 
22 și 23 din statul de funcțiuni ;

18. Șef de lucrări la Catedra 
Tehnologia metalelor, Faculta
tea Tehnologia construcțiilor de 
mașini, la disciplinele : „Studiul 
metalelor și tehnologia metale
lor". „Construcții sudate" și 
„Tehnologia materialelor", pozi
ția 5 din statul de funcțiuni ;

Candidații la concurs vor de
pune la secretariatul rectoratu
lui Institutului politehnic din 
București, Splaiul Independenței 
nr. 313, camera nr. 219, in ter
men de 30 de zile (pentru pos
turile de profesor, conferențiar, 
lector și șef de lucrări) și de 15 
zile (pentru posturile de asis
tent) de la data publicării a- 
cestui anunț in Buletinul Ofi
cial, cererea de înscriere, îm
preună cu actele prevăzute de 
Legea nr. 6, privind Statutul 
personalului didactic din Repu
blica Socialistă România, publi
cată în Buletinul Oficial, Partea 
I, nr. 33, din 15 martie 1969, și 
de Instrucțiunile Ministerului E- 
ducației și învățămintului nr. 
84539/1969.

Concursul se va ține la recto
ratul Institutului politehnic din 
București in termen de 3 luni 
(pentru posturile de profesor, 
conferențiar, lector și șef de 
lucrări) și de 15 zile (pentru 
posturile de asistent) de la data 
expirării termenului de înscrie
re.

Cei care funcționează într-o 
instituție de invățămînt superior 
sînt obligați să comunice în 
scris, rectorului acesteia, în
scrierea la concurs.

NOU!
Cîștiguri

suplimentare la 
LOZ ÎN PUC!

LOZPLIC]

Z/ SERIILE CE SE AFLĂ ÎN VINZĂRE 
SE GĂSESC CÎSTIGURI SUPLIMENTARE 
ÎN BANI, AUTOTURISME.
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„Președintele Nicolae Ceaușescu 
și concepția sa asupra noii ordini

economice internaționale"
Expunere prezentată la Paris de secretarul general 

al Institutului italian de relații internaționale
Sub auspiciile Asociației de prietenie Franța-Rontânia, prof. 

Giancarlo Elia Valori, secretar general al Institutului italian de 
relații internaționale, a prezentat la Paris, in fața unui numeros 
public, expunerea intitulată „Președintele Nicolae Ceaușescu și 
concepția sa asupra noii ordini economice internaționale".

A luat apoi cuvîntul scriitorul Pierre Paraf, președintele Aso
ciației de prietenie Franța-România, care a prezentat persona
litatea președintelui Nicolae Ceaușescu, eforturile sale neobosite 
pe linia promovării unei noi ordini economice și politice inter
naționale.

In încheiere, a luat cuvintul ambasadorul tării noastre ia Paris, 
Constantin Flitan.

La expunere, au asistat parlamentari francezi, personalități ale 
vieții politice din capitala Franței, ambasadori și membri ai 
corpului diplomatic acreditați la Paris, ziariști.

i.'

„Scînteia
tineretul ui“
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Venezuela: consolidarea
independenței economice

Comitetul de Coordo
nare al Conferinței pen
tru securitate și coope
rare în Europa a adop
tat, in cadrul ședinței 
sale plenare de joi noap
tea, un nou program de 
activități pentru organe
le de lucru ale conferin
ței pe perioada imediat 
următoare.

în elaborarea programului, 
delegațiile statelor participante 
au ținut seama de necesitatea 
intensificării eforturilor între
prinse in comun în vederea în
cheierii cu succes a acestei 
faze a conferinței și a convocă
rii fazei a treia, la nivel înalt, 
de la Helsinki.

Programul stabilit pentru 
săptămină viitoare — apreciată 
aici drept hotăritoare pentru 
actuala fază a conferinței — 
prevede un număr ridicat de 
ședințe, îndeosebi pentru orga
nele de lucru în care activită
țile sint rămase în urmă dato
rită persistenței unor proble
me asupra cărora participanții 
nu au ajuns la un acord în ce 
privește armonizarea pozițiilor 
lor. Este vorba, în acest sens, 
intre altele, de aspecte legate 
de asigurarea continuității pro
cesului de întărire a securității 
și de dezvoltare a cooperării, 
inițiat de conferință, adoptarea 
de măsuri de sporire a încre
derii și creștere a stabilității și 
securității, structura actului fi-

nai al 
fazei a 
de stat 

‘ sinki.

conferinței, pregătirea 
treia, la nivelul șefilor 

și de guvern, de la Hel-

„Securitatea

• PESTE 1000 DE MUNCI
TORI din mai multe întreprin
deri industriale din regiunea Li
sabona au plecat în districtul 
Castelo Branco. în cadrul unei 
campanii ale cărei obiective sint, 
potrivit agenției portugheze 
A.N.I., realizarea unității mase
lor populare, tuturor muncitori
lor, a populației in general. în 
lupta pentru socialism și pentru 
întărirea alianței dintre popor și 
Mișcarea Forțelor Armate, pre
cum și integrarea populației ță
rănești in procesul revoluționar.

europeana — 
proces complex 

și îndelungat"
„Securitatea europeană re

prezintă un proces complex 
și îndelungat, care nu poate 
fi considerat încheiat odată 
cu ținerea Conferinței la ni
vel înalt de la Helsinki" — a 
declarat Martin Bangelmann, 
secretar general al Partidu
lui Liber Democrat din R.F. 
Germania, în cadrul unei 
conferințe de presă desfășu
rată, joi, la Londra. Expri- 
mîndu-și opiniile asupra a- 
cestei probleme, el a men
ționat că hotărîrile conferin
ței și documentele ce urmea
ză a fi adoptate „trebuie să 
creeze o atmosferă nouă în 
Europa, favorabilă extinderii 
și consolidării cooperării 
est-vest". Punînd un accent 
deosebit pe „necesitatea res
pectării integrale și de către 
toți a angajamentelor asu
mate", secretarul general al 
P.L.D. a evidențiat impor
tanța definirii unor forme 
organizatorice adecvate, care 
să asigure continuitatea pro
cesului de destindere și co
laborare. Vorbitorul s-a pro
nunțat, totodată, pentru lăr
girea contactelor est-vest — 
pe plan bilateral și multila
teral — propunînd ca miniș
trii de externe ai țărilor eu
ropene să se întrunească re
gulat. spre a asigura înfăp
tuirea integrală a obiective
lor stabilite de viitoarea în- 
tiinire la nivel înalt.

un

„România și țările arabe- 
relații din ce in ce mai solide" 
Amplu articol publicat de cotidianul 

„Le Matin"
convorbirile oficiale care au 
avut loc între reprezentanții 
români și arabi". De aseme
nea, sint menționate nume
roasele acorduri comerciale 
pe termen lung, convențiile, 
protocoalele și acordurile de 
cooperare economică și teh- 
nico-științifică. documente 
care creează cadrul juridic 
adecvat dezvoltării relațiilor 
româno-arabe. în încheiere, 
articolul prezintă relațiile e- 
conomice româno-marocane, 
dezvoltarea continuă a aces
tora. „ca urmare a hotărîri- 
lor luate de cei doi șefi de 
stat, președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Hassan 
al II-lea“.

ORIENTUL APROPIAT

marocan
Cotidianul de limbă fran

ceză „Le Matin", care apare 
la Rabat, a publicat un am
plu articol intitulat „Româ
nia și țările arabe — relații 
din ce in ce mai solide". Ar
ticolul prezintă în mod de
taliat acțiunile de cooperare 
româno-arabe, dinamismul 
schimburilor comerciale, creș
terea volumului asistenței 
tehnice acordată de Româ
nia acestor țări. Articolul 
subliniază faptul că „un rol 
decisiv în dezvoltarea rapor
turilor economice româno- 
arabe l-au avut contactele și 
vizitele reciproce, realizate 
la cel mai înalt nivel, ca și

• PREȘEDINTELE ADUNĂ
RII POPORULUI DIN EGIPT, 
Sayed Marei, a declarat, joi, că 
țara sa dorește o reglementare 
pașnică a situației din Orientul 
Mijlociu,’ fie prin diplomația 
„pas cu pas". fie în cadrul con
ferinței de pace de la Geneva, 
menționînd, în același timp, că 
„Israelul trebuie să evacueze te
ritoriile arabe ocupate și să res
pecte drepturile poporului pales
tinian". Aflat la Roma, unde a 
participat la reuniunea Consiliu
lui Mondial al Alimentației, al

cărei președinte este, Sayed Ma
rei, a abordat problema Orien
tului Mijlociu intr-un discurs 
rostit cu prilejul unui 
ferit în onoarea sa de 
tele Senatului italian, 
Spagnolli.

„Egiptul este foarte 
in găsirea unei soluții de pace, 
in baza căreia toate țările din 
regiune, inclusiv Israelul, să poa
tă trăi în liniște în cadrul fron
tierelor lor" — a spus președin
tele Adunării Poporului din R.A. 
Egiift.

dineu o- 
președin- 
Giovanni
interesat

Priorități economice 
în Algeria

Inaugurarea 
București — Damasc

liniei aeriene 
Kuweit

„Venezuela nu a fost 
niciodată atît de unită ca 
astăzi în hotărîrea sa de 
a trece imediat la folosi
rea dreptului suveran de 
a dispune în mod liber 
de propriile sale resurse 
naționale" — declara 
președintele Carlos An
dres Perez.

știe, de mai 
fost pornită 
largă acțiu-

Joi, 3 iulie, pe aeroportul din 
Kuweit a aterizat prima aero
navă românească, inaugurînd o 
nouă linie aeriană a companiei 
TAROM — București — Damasc 
— Kuweit, în lungime de peste 
3 200 km, ce va fi deservită de 
avioane „B.A.C.-l-ll" și „Boeing 
707“.

Zborurile pe acest traseu in
tercontinental vor fi efectuate 
săptăminal.

După cum ne-a informat di
rectorul companiei române, 
Gheorghe Catană, odată cu 
inaugurarea . noii linii aeriene, 
exploatarea de curse regulate 
de către TAROM a ajuns să în
sumeze 90 000 de km, ceea ce 
face ca Bucureștiul să fie legat 
de 29 mari orașe din Europa,

Asia, Africa și America de Nord, 
în 1975, compania noastră ae
riană va transporta 2,2 milioane 
călători/km convenționali, ceea 
ce reprezintă o creștere de 40 la 
sută față de începutul actualului 
cincinal. Deschiderea liniei ae
riene București — Damasc — 
Kuweit constituie o nouă ex
presie concretă a politicii 
României de dezvoltare a 
relațiilor cu țările arabe, cu 
toate statele, înscriindu-se în 
mod firesc în contextul extin
derii legăturilor economice din
tre România și Kuweit, precum 
și între România și Siria. Pri
mul zbor pe noua linie aeriană, 
efectuat cu o aeronavă „B.A.C.- 
1-11“ s-a desfășurat in condiții 
optime.

„Salîut-4 ZĂ 3000 de rotații
în jurul Pământului

De la Centrul de 
dirijare a zborului se 
anunță că stația or
bitală „Saliut-4“ a 
efectuat, pină vineri 
la ora 10,00, un nu
măr de 3 000 de ro
tații in jurul Pămin- 
tului.

Joi, cosmonauții 
Piotr Klimuk și Vi
tali Sevastianov au 
continuat observarea 
și spectrofotografie-

rea norilor argintii, 
începută în urmă cu 
o zi. Ei au efectuat 
apoi cercetări asemă
nătoare privind au
rorele boreale, care 
au avut loc în zona 
polului geomagnetic 
de sud. Astfel de 
cercetări în straturile 
superioare ale at
mosferei terestre au 
fost realizate pentru 
prima oară în practi-

ca zborurilor cos
mice.

Pe baza recoman
dărilor Observato
rului astrofizic din 
Crimeea, în progra
mul de vineri al cos- 
monauților au fost 
incluse experiențe cu 
telescopul solar or
bital. Echipajul a fă
cut observații asupra 
unei regiuni active 
din partea de vest a 
discului solar.

Un capitol nou al istoriei 
Insulelor Capului Verde

Un capitol de istorie 
care însumează cinci se
cole de dominație colo
nială se încheie odată 
cu proclamarea, la 5 
iulie, a independenței 
Insulelor Capului Verde 
— eveniment care încu
nunează, după actul cu 
semnificații istorice al in
dependenței Guineei- 
Bissau, victoria luptei de 
eliberare națională, ini
țiată, organizată și 
dusă de P.A.I.G.C.

con-

naturi 
insule

Arhipelagul acesta de 
vulcanică, format din 15 
cu o suprafață de 4 033 km.p. șl 
o populație de aproape 300 000 
oameni (densitate : peste 70 lo
cuitori pe km.p.) a fost desco
perit de navigatorii portughezi 
pe la jumătatea secolului 
XV-lea, pentru ca în deceniile 
următoare să se producă colo
nizarea lusitană. Situate la 500 
km de țărmul apusean al Afri
cii, in apropiere de Senegal, a- 
ceste insulițe au atras atenția 
cuceritorilor prin valoarea lor 
strategică. O palmă de pămint 
în imensitatea oceanului — mi
cile insule au jucat un rol im
portant în secolele caravelelor, 
dar ele nu s-au depreciat nici in 
perioada avioanelor 
și a armamentului 
ționat.

Momentul actual 
pendenței — este rezultatul lup
tei îndelungate desfășurate sub 
conducerea Partidului African 
al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Ver
de (PAIGC). A fost o luptă co
mună, însuflețită de aceleași i- 
dealuri. pe care locuitorii Gui
neei-Bissau și Insulelor Capului 
Verde au dus-o împreună. Mulți 
dintre membrii PAIGC provin 
din Insulele Capului Verde după 
cum un mare număr de locuitori 
ai arhipelagului s-au aflat în 
rindul eroicelor forte de elibe
rare din Guineea-Bissau. Deco
lonizarea Insulelor Capului Ver
de se produce în condiții speci
fice. în împrejurările create de 
răsturnarea dictaturii salazariste 
în Portugalia și de noul curs al 
politicii Lisabonei care au per
mis încheierea acordurilor din 
decembrie 1974 privind accesul 
la independență al populației ar
hipelagului. în ceea ce privește 
unitatea dintre Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde, Aris
tides Pereira, secretarul general 
al PAIGC, sublinia că aceasta 
reprezintă preocuparea majoră a 
conducătorilor PAIGC. „Ne 
pregătim pentru această unita
te — a precizat Pereira —

menită să se realizeze într-o 
formulă capabilă să ia in con
siderație realitatea concretă a 
fiecărei țări. De aceea, credem 
că unitatea nu se poate realiza 
decit in independență și in ega
litate". Pină la realizarea aces
tui act, a cărui formă va fi ela
borată de „Consiliul Unității 
Guineei-Bissau și Capului Ver
de" — emanație a Adunărilor 
Naționale din cele două țări — 
Guineea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde vor avea pe plan in
ternațional o reprezentare sepa
rată. Dar în ambele state, rolul 
conducător ii va deține PAIGC 
care organizează procesul com
plex al unității cu multiplele 
sale aspecte. Alegerile de la 30 
iunie, primele realmente libere 
din istoria zbuciumată a arhipe
lagului, s-au încheiat, in ansam
blu, cu un strălucit succes al 
PAIGC. Observatorii descifrează 
in rezultatele scrutinului un vot 
masiv pentru politica PAIGC, 
pentru orientarea in direcția uni
unii dintre statele independente 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde. Desigur, alege
rile au reflectat particularitățile 
condițiilor decolonizării Insule
lor Capului Verde — candidați! 
s-au prezentat cu titlu indivl-

cu reacție 
ultraperfec-

— al inde-

dual, propuși de cel puțin 300 
alegători. Cei 56 membri ai Adu
nării Naționale sint militanți ai 
PAIGC, muncitori, țărani, stu- 
denți, funcționari, exponenți ai 
clerului. Acestei Adunări Națio
nale i-a revenit misiunea de a 
aproba Constituția care consfin
țește proclamarea independenței. 
După adoptarea ei, Constituția 
va putea fi modificată în cursul 
următoarelor 90 de zile.

în noua etapă capătă o im
portanță deosebită problemele 
economice. Insulele Capului 
Verde au cunoscut, deseori, ra
vagiile foametei. în anii 1947— 
1948. acest îngrozitor flagel — 
consecință a nepăsării salazariste 
față de soarta localnicilor — a 
făcut 30 000 morți. Aceasta 
semna 35% din populația 
atunci a arhipelagului. Din 
care trei locuitori unul a 
secerat de molima foametei. Nu 
era prima dată : in 1773—1776 
au murit, de asemenea, 30 000 oa
meni, ceea ce reprezenta jumă
tate din numărul locuitorilor din 
acel moment. în 1863 mor alți

În
de 

fie- 
fost

40 000 de oameni (40% din popu
lație). In 1952 — alți 15 000 morți 
se adaugă pe această cutremu
rătoare listă a suferinței. In 
1959 — din nou 10 000 morți. 
S-a calculat că între 1773—1959 
au murit din cauza foametei 
210 000 locuitori (revista AFRI- 
QUE-ASIE). Toate acestea nu 
pot fi omise in momentul in 
care se elaborează proiectele 
dezvoltării viitoare. Pentru a 
face față frecventelor secete și 
climatului tropical este necesară 
o dezvoltare fundamentată pe 
posibilitățile reale ale arhipela
gului. Actualmente, insulele se 
bazează pe culturile de porumb, 
trestie de zahăr, manioc, bana
ne, cafea, pe exploatările de 
sare, pe creșterea vitelor și pis- 
cicultură. Agenția FRANCE 
PRESSE relata, intr-o corespon
dență din Praia, că proiectele 
de viitor dau prioritate industri
ei. Se intenționează construcția 
unei rafinării de petrol cu o 
capacitate de 20 000 000 tone tn 
insula Sao Vicente. Ținind sea
ma de amplasarea geografică a 
insulelor se prevede implantarea 
unui șantier de reparații navale 
pentru petroliere de 50 000 tone. 
O industrie chimică ar putea fi 
favorizată de exploatările de 
sare din insula Sal, a căror pro
ducție ar trebui să crească de la 
26 000 tone la 500 000 tone. Fi
rește, există și alte proiecte de 
modernizare agricolă, de valori
ficare superioară a resurselor. 
Soarta locuitorilor Insulelor 
Capului Verde nu va mai trebui 
să depindă de capriciile naturii, 
de ploaia zadarnic așteptată luni 
de zile.

Un rol deosebit revine tinere
tului din Insulele Capului Ver
de al cărui atașament față de 
PAIGC s-a demonstrat în mo
mente dificile. Prin proporția 
mare a tinerilor In ansamblul 
populației, ca și prin energia cu 
care s-au dedicat eforturilor 
constructive, muncii culturale, 
dinamizării invățămintuiui, rea
lizării unui program sanitar, tî- 
năra generație este chemată să 
îndeplinească sarcini de o im
portanță cu totul deosebită.

Opinia publică din 
socialistă Salută 
biruința obținută de 
Insulelor Capului Verde 
conducerea P.A.I.G.C. 
nostru a sprijinit cu fer
mitate lupta PAIGC pentru o 
dezvoltare liberă a Guineei-Bis- 
sau și Insulelor Capului Verde, 
pentru realizarea aspirațiilor 
de progres social. întîlnirile din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și conducătorii PAIGC, docu
mentele comune semnate au 
reflectat solidaritatea activă a 
poporului nostru cu cauza dreap
tă in numele căruia a luptat și 
luptă PAIGC. în noile condiții 
sintem convinși că relațiile din
tre țările și popoarele noastre se 
vor adinei și diversifica in con
tinuare, vor cunoaște o evoluție 
mereu ascendentă.

(zăcămintele din regiunea 
Guayana sint apreciate la 
trei miliarde de tone). Potri
vit datelor oficiale publicate 
la Caracas, Venezuela își va 
majora de cinci ori produc
ția globală de oțel în inter
valul următorilor trei ani, a- 
jungind la o producție de 15 
milioane tone in 1985, con
form prevederilor celui de-al 
patrulea plan de producție. 
Exploatarea minereului de 
fier s-a intensificat deja, ur- 
mărindu-se diminuarea can
tităților de oțel importate 
pentru acoperirea cerințelor 
interne. Oțelăriile construite 
la Matanzas urmează să-și 
sporească treptat producția 
de laminate, ajungind spre 
sfirșitul deceniului Ia 
lioane tone.

Noua bătălie pentru 
sificarea peisajului 
trial, pentru dezvoltarea mo
dernă a Venezuelei se des
fășoară in ultimii ani nu nu
mai pe întinsul lacului Ma
racaibo, cu toate că petrolul 
continuă să fie bogăția nu
mărul 1, ci și pe cursul in
ferior al fluviului Orinoco, 
unde se găsesc mari zăcă
minte de minereu de fier, pe 
fluviul Uribante, din vestul 
țării, unde se ridică un mare 
complex hidroelectric, tn ti
nerele centre industriale EI 
Tablazo și Moron, in extin
derea terenurilor agricole șl 
dotarea agriculturii cu mij
loace mecanizate. De aseme
nea, este stimulată dezvolta
rea industriilor petrochimice, 
alimentare, prelucrării lem
nului, care-și sporesc tot mai 
sensibil ponderea tn struotu- 
ra produsului național brut.

Toate aceste măsuri iniția
te de autoritățile de la Ca
racas conturează un cadru 
amplu de proiectare a eco
nomiei venezuelene pe orbi
ta unei dezvoltări accelerate.

în spiritul politicii Româ
niei de solidaritate cu lupta 
și aspirațiile vitale ale po
poarelor din America Lati
nă, de care ne leagă, pe lin
gă efortul comun pentru pro
gres și pace, tradiționale a- 
finități de limbă și cultură, 
între țara noastră șl Vene
zuela se dezvoltă relații de 
strinsă prietenie șl colabora
re. Intilnirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu condu
cătorii Venezuelei, dialogul 
la nivel inalt de la Caracas, 
au impulsionat dezvoltarea 
relațiilor româno-venezuele- 
ne. în baza acordurilor și în
țelegerilor încheiate intre 
cele două țări s-au amplifi
cat schimburile comerciale, 
conlucrarea economică și 
tehnico-științifică, colabora
rea pe plan cultural — ex
presie a preocupării stator
nice de a lărgi și a face mai 
trainice punțile cooperării.

După cum se 
multă vreme a 
in Venezuela o 
ne pentru recuperarea petro
lului (în 1970 a fost adopta
tă „legea reversiunii" petro
lului), principala bogăție a 
țării, pe seama căreia se 
realizează 92 Ia sută din ex
porturi, reprezentînd o pătri
me din totalul produsului 
național brut. „Aurul negru" 
venezuelean se află, insă, in 
proporție de 95 la sută în 
miinile monopolurilor străi
ne, ale căror beneficii au de
pășit de trei ori investițiile 
făcute in ultimul deceniu, di
videndele obținute fiind cele 
mai inalte pe plan mondial. 
Pentru a pune capăt acestei 
stări de lucruri și pentru a 
valorifica avuția petrolieră 
de sub lacul Maracaibo in in
teresul propriei dezvoltări, al 
diversificării peisajului eco
nomic și lichidării monopro- 
ducției, legea din 1970 pre
vedea preluarea treptată de 
către companiile naționale a 
operațiunilor de exploatare, 
prelucrare și comercializare 
a petrolului pină în anul 
1983, cind cea mai mare par
te a concesiunilor petroliere 
urmau să expire. în perspec
tiva acestui eveniment, fir
mele străine au început o 
exploatare nerațională a re
zervelor petroliere și, mai 
mult, au procedat la transfe
rarea in afara Venezuelei a 
instalațiilor tehnice. Aceste 
motive au determinat guver
nul de la Caracas să scurte
ze termenul inițial de recu
perare a celei mai de sea
mă bogății a țării sale. Ast
fel, s-a trecut la operațiuni
le ce preced revenirea petro
lului in patrimoniul vene
zuelean, urmind ca la 5 iu
lie — ziua națională a Ve
nezuelei — proiectul prezi
dențial asupra naționalizării 
hidrocarburilor in cursul a- 
cestui an, să fie prezentat in 
Camera Deputaților, pentru 
a fi aprobat. Naționalizarea 
petrolului — „un act tot atit 
de glorios ca șl dobîndirea 
Independenței", după cum se 
exprima președintele țării — 
urmează in acest fel unui alt 
eveniment memorabil, petre
cut la 1 ianuarie 1975, și a- 
nume preluarea controlului 
statului asupra tuturor re
zervelor de minereu de fier, 
a doua bogăție a Venezuelei

3 mi-

diver- 
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vaste programe de fertilizare a 
solului. Un mare numir de 
muncitori, studenți, elevi, func
ționari sint prezenți la fiecare 
sfîrșit de săptămină pe șantie
rele revoluției agrare. Partici- 
pînd la stringerea recoltei sau 
la edificarea satelor-ptlot, la 
lucrările de irigații și de îm
păduriri, cetățenii contribuie, in 
aceiași timp, Ia materializarea 
unui alt obiectiv prioritar al gu
vernului : unirea eforturilor ță
ranilor, muncitorilor șl intelec
tualilor pentru progresul multi
lateral al țării. Contribuția tine
rilor algerieni la realizarea aces
tui obiectiv este relevabilă. A- 
portul lor este deosebit Ia rea
lizarea a două mari proiecte ale 
țării: șoseaua trans-sahariană și 
binecunoscutul, acum, „baraj 
verde" care va Însemna trei mi
lioane de hectare de păduri, să
dite pe terenuri deșertice. într-o 
primă etapă a acestui imens pro
iect au fost plantați un milion 
arbori in zonele localităților 
Mosbah și Sfid.

La efortul pentru progresul 
economic al Algeriei participă șl 
aproximativ 1000 de specialiști 
români. La Tiririne, Bidon Cine, 
Timg, Aouine, Abankor, geologi, 
fizicieni și topografi din țara 
noastră efectuează împreună cu 
specialiștii algerieni în cadrul 
„Misiunii Hoggar" importante 
lucrări de prospectare și de pre
gătire a exploatării unor mine
reuri rare. In același sens, men
ționăm și barajul pentru irigații 
de pe rîul K’Sob, rod al coope
rării româno-algeriene, ce ur
mează a fi dat in exploatare in 
cursul acestui an.

DOINA IOVANEL

ntr-un răstimp scurt 
I Algeria a cunos

cut profunde și 
radicale transfor
mări. Imaginile 

noului pot fi intilnite in prezent, 
pretutindeni în această țară — 
fie că este vorba de noi uzine 
sau fabrici, de școli și universi
tăți, fie că înnoirile se reflectă 
in viața satelor. Sarcinile prio
ritare în dezvoltarea economiei 
țării, deși de mare complexitate, 
vizează progresul industriei ți, 
cu precădere, al sectorului de 
hidrocarburi, fiind bine cunoscu
te bogățiile petrolifere ale Al
geriei. Astfel, pentru 1977 se ur
mărește o creștere a producției 
de petrol cu 150 milioane de 
tone, iar a celei de gaze natu
rale cu 10 miliarde metri cubi. 
Arzew, Alger, Setif, Skikda, 
Annaba — reprezintă numele u- 
nor rafinării și complexe petro
chimice devenite, actualmente, 
binecunoscute pe harta economi
că a țării. Cel mai mare bazin 
de hirdocarburi al țării se află 
spre sud, între Hassi Mesaoud 
și Hassi R’Mel, unde se poate 
intîlni peisajul caracteristic : pă
duri de sonde șl instalații de 
foraj, unele dintre acestea fiind 
fabricate la Ploiești sau Tîrgo- 
viște. O atenție deosebită este a- 
cordată și sectorului siderurgic. 
Potrivit prevederilor actualului 
plan de perspectivă producția 
anuală de oțel a Algeriei va 
atinge, la sfirșitul acestui dece
niu, aproximativ 15 milioane 
tone. Această creștere a produc
ției se va realiza nu numai de 
către combinatul de la El-Hadjar 
— in prezent singurul din țară, 
care va fi extins și modernizat 
— ci și prin construirea unui al 
doilea complex siderurgic, in 
vestul țării, lingă Oran. La Con
stantine — Gulema — Batna, 
triunghi industrial în estul țării, 
se află uzine de tractoare, de 
motoare și de motociclete, iar la 
Rouiba — uzina de autovehicule 
industriale. Planul pe perioada 
1971—1977 înscrie realizarea a 
320 de proiecte industriale, la 
care se vor adăuga alte 600 pro
iecte ce urmează a fi materiali
zate de colectivitățile locale.

Prefaceri notabile pot fi con
semnate și în mediul rural. Pro
cesul transformărilor in acest 
domeniu, intrat intr-o nouă fază 
la 17 iunie 1972, odată cu acor
darea primelor titluri de proprie
tate țăranilor fără pămint, este 
marcat in mod special prin con
stituirea primelor cooperative a- 
gricole de producție (in prezent 
aproximativ 6 000). Sint inițiate

RODICA ȚEPEȘ

O sosea din suburbia orașului Graz - Austria - a fost inundată in urma ploilor torențiale care 
i căzut îiîn ultimele zile. Pe lingă capitala provinciei Styria, provinciile Carinthia și Burgenland au 

foit, de asemenea, greu lovite, mai multe șosele devenind impracticabile,

• LA BUDAPESTA a avut 
loc, vineri, prima sesiune a noii 
legislaturi a Adunării de Stat a 
R. P. Ungare.

La propunerea C.C. al P.M.S.U. 
și a Consiliului Național al Fron
tului Popular Patriotic, in func
ția de președinte al Adunării de 
Stat a fost reales Antal Apro, 
iar în funcția de președinte al 
Consiliului Prezidențial, Pal 
Losonczi.

Printre cei 17 membri al Con
siliului Prezidențial se numără 
Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U.

Adunarea de Stat a aprobat 
componența noului guvern. Pre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
a fost reales Lazar Gyorgy.

România 
cu satisfacție 

populația 
sub 

Poporul 
cu

E. O.
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• VEGETĂRIANĂ VOLENS-NOLEN8 TIMP DE O SĂPTĂ
MÂNA. Infirmiera veat-germanâ Hildegard Geuer a petrecut o 
«ăptămtnă întreagă In masivul elvețian Arther-Stock, hrănln- 
du-se numai cu rădăcini și ierburi, aub ploile și ninsorile care 
au blntuit in acest timp în Alpi. Cauza acestei cure forțate 
de vegetale: In timpul excursiei, infirmiera a căzut lntr-o pră
pastie de 40 m din acest masiv. Ea a supraviețuit, din feri
cire, căderii — intre altele șl datorita profesiei șl trusei me
dicale pe care o avea asupră-și. Acestea l-au permis să se auto- 
trateze cu succes pină la internarea In spital • NOAPTEA CEA 
MAI ACTIVA PENTRU POMPIERII NEWYORKEZI. Pompierii 
din New York au petrecut o noapte albă și extrem de agi
tată Intre 2 șl 3 iulie, cind Întregul oraș se transformase In
tr-un imens incinerator de gunoaie. Datorită unei greve a 
muncitorilor din serviciile de salubritate, 50 000 de tone de gu
noi menajer umpluseră străzile. Cineva a avut atunci ideea 
(nu tocmai fericită, dar preluată de alții) de a le Înlătura prin 
incendierea la fața locului. Sute de focuri au iluminat stră
zile pline de fum șl cenușă ale marii citadele americane. Din 
fericire pentru oraș, vintul nu a bătut... e LA ROMA, SE
CETA: Din cauza slabelor precipitații din acest an, capitala 
italiană duce lipsă de apă. Aceasta s-a Împuținat nu numai 
In locuințele oamenilor, ci șl In celebrele fîntîlni ale „cetății 
eterne" — spre marea dezamăgire a turiștilor • RADIOGRA
FII ALE TERRBI. Oamenii de ------- -----" '
nouă metodă de prospectare a 
telor de gaze șl țiței, utilizlnd 
peraturil straturilor superioare 
lejul cercetărilor efectuate, s-a . . ... ________
reglstrată In straturile suprapuse zăcămintelor de minereuri, 
țiței sau gaze este ceva mal ridicată șl variază' In funcție de 
natura zăcămîntului. Undele de căldură care ajung din inte
riorul Pămîntului spre stratul superior al scoarței terestre, ase
menea razelor Roentgen, fac o radiografie a acestuia și re
flectă nu numai structura interioară și procesele fizico-chimlce 
care au loc In interiorul Pămîntului, ci și prezența in aceste 
straturi a minereurilor. In baza acestei metode geotermlce au 
fost descoperite zăcămintele de sulf din regiunea Lvov, zăcă
mintele de țiței șl gaze din regiunea Volinsk • DEMONTĂRI 
SALVATOARE PE ACROPOLE. Părți ale vechilor monumente 
arhitectonice de pe Acropole vor fi demontate și apoi reasam- 
blate pentru a fi salvate de la distrugere, a anunțat, In parla
mentul grec, ministrul culturii, Constantin Trypanis. El a pre
cizat că scoabele de fler, utilizate Ia reconstituirea monumen
telor la începutul acestui secol, au ruginit puternic, provocind 
deteriorarea marmurei. Ele urmează să fie Înlocuite cu piese 
noi, dlntr-un metal care nu este supus coroziunii. După depis
tarea unei mici fisuri In partea superioară a Propileielor — 
intrarea monumentală în Acropole — guvernul Greciei a alo
cat, anul trecut, 50 milioane de drahme (1,6 milioane dolari) 
pentru lucrări de restaurare • PREMIERA MEDICALĂ MON
DIALĂ. Facultatea de medicină a Universității din Halle a 
fost dotată recent cu aparatură specială care ajută la depă
șirea stărilor periculoase pentru viață în cazurile unor afec
țiuni grave sau a încetării activității simultane a mai multor 
organe. După un an de cercetări și experimente, o grupă de 
lucru condusă de prof. dr. Gunther Baust, a creat, pentru prima 
oară, posibilitatea înlocuirii simultane a funcțiilor plămînilor, 
ficatului și rinichilor. Această, instalație, premieră în practica 
medieală. nu ,este destinată pentru terapia maladiilor' cronice, 
ci pentru cazurile in care este vorba de încetarea funcțiunilor 
unui organ. Aparatura este formată dintr-un plămîn artificial, 
un rinichi artificial și un container special pentru păstrarea 
ficatului necesar provenit-de la un animal. La aplicarea aces
tui înlocuitor de organe, care are o durată limitată, trebuie să 
existe o capacitate potențială de regenerare a organelor res
pective. Asemenea stări periculoase pentru viață sint cele de
terminate de intoxicări, de pildă, cu tetraciorură de carbon, 
sau de administrarea necontrolată de medicamente, precum 
șl a șocurilor.

știință sovietici au elaborat o 
minereurilor utile, a zăcâmin- 
ln acest scop măsurarea tem
ele scoarței terestre. Cu pri- 
descoperit că temperatura în-
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Pagube însemnate provocate de 
ploile torențiale economiei 

iugoslave
• PLOILE TORENȚIALE în

soțit» de furtuni puternice care 
au căzut neîncetat, timp de trei 
zile, aproape in întreaga Iugo
slavie au provocat mari daune 
economiei țării. Numai in Serbia, 
pagubele provocate de ploi sint 
apreciate la peste 350 milioane 
de dinari. Cele mai afectate sint 
zonele din nord-estul țării, unde, 
din cauza ploii, nu poate fi re
coltat griul. Pe ogoarele din re
giunea Voivodina au fost imo
bilizate numeroase combine și 
se apreciază că nici in următoa
rele 10 zile nu se va putea trece 
la recoltarea griului din cauza 
inundațiilor. Debitul Dunării, ca 
și cel al Dravei, Murei ^și Savei 
se află in continuă creștere, 
fapt pentru care au fost luate 
măsuri excepționale de apărare 
împotriva inundațiilor. La Vfșeț 
unde pe metrul pătrat au căzut 
precipitații însumind peste 127 
litri, au fost inundate peste 850 
locuințe și calamitățile au pus în 
primejdie viața unui mare nu
măr de locuitori.

In zona Kosovo, datorită ploi
lor s-au produs alunecări de te-

ren ce au cauzat mari pagube 
materiale unor unități industria
le.

Joi, tn numeroase regiuni din 
Serbia, au avut loc ședințe in 
cadrul cărora au fost adoptate 
măsuri pentru înlăturarea con
secințelor calamităților. S-a ho- 
tărit să se lucreze zi și noapte, 
iar acolo unde va fi nevoie, să 
fie reinsămînțate suprafețele pe 
care recoltele au fost complet 
compromise. Măsuri similare au 
fost luate și în bazinul rîului 
Sava, regiunile agricole Slavonia 
și Barania, deoarece debitul ape
lor se află aici in continuă creș
tere.

Inundații grave 
în Japonia

• IN CURSUL NOPȚII de joi 
spre vineri, asupra coastei pa
cifice a Japoniei s-au abătut 
ploi torențiale, care au provocat 
inundații grave și au perturbat 
traficul feroviar, rutier și ae
rian. Potrivit datelor oficiale, au 
fost inundate 8 300 de locuințe 
și aproape 200 de hectare cul
tivate cu orez. Digurile de pro
tecție au cedat in anumite zone, 
unde s-au semnalat, de aseme
nea, alunecări de teren. Sint a- 
fectate de inundații opt din pre
fecturile țării. La Osaka, aero
portul Yao a fost închis, pistele 
aflindti-se sub apă. Serviciile 
meteorologice au emis noi sem
nale de alarmă, informind ci 
frontul ploilor se îndreaptă spre 
nord.

CREȘTEREA NIVELULUI 
DUNĂRII LA BRATISLAVA

• DUPĂ CUM RELATEAZA 
AGENȚIA C.T.K., la Bratislava, 
nivelul apelor Dunării a marcat 
creșteri importante. Stațiile de 
supraveghere și echipele de 
combatere a inundațiilor au fost 
puse în stare de alarmă. De a- 
semenea, au fost pregătite sta
țiile de pompare și materialele 
necesare pentru caz de extremă 
urgență.

S.U.A. : cele mai dezastruoase inundații 
din istoria statelor Dakota și Minnesota
• MILIOANE DE HECTARE 

de pămînturi, considerate a fi 
cele mai fertile din S.U.A., au 
fost devastate de cele mai de
zastruoase inundații din istoria 
statelor Dakota de Nord și Min
nesota.

Furtuni puternice, însoțite de 
ploi torențiale, au făcut ca dea
supra acestei zone să cadă o 
foarte mare cantitate de pre
cipitații, după ce pămîntul 
fusese deja saturat de apa ploi
lor de săptămină trecută. Inun
dațiile au fost urmate de via
turi puternice și tornade, înso
țite de grindină de mărimea 
unei mingi de tenis.

„Pagubele provocate numai în 
Dakota de Nord se cifrează la 
1—1,5 miliarde dolari" — apre
ciază Biroul de stat al situațiilor 
de dezastru ți urgență. Lanurile 
de griu, orz, floarea-soarelui, 
precum și timpurile de trestie

de zahăr și soia au fost distru
se. In majoritatea regiunilor a- 
cestor state, culturile au fost 
complet distruse. Este vorba de 
o zonă de peste 10 000 mile pă
trate. Șosele, căi ferate și poduri 
au suferit mari stricăciuni. De 
asemenea, au fost distruse case, 
linii telegrafice și telefonice, au 
fost dezrădăcinați pomi fructi
feri și arbuști.

• PLOILE TORENȚIALE cart 
cad neîntrerupt in munții dir 
nord-vestul Nepalului au obligai 
animalele sălbatice din pădur 
să coboare in văi. In apropie
rea mai multor localități au a- 
părut numeroși urși și lupi fu
rioși. Citeva persoane au fos. 
rănite de fiare. Au fost înre
gistrate, de asemenea, impor
tante pagube în agricultură.
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