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al Partidului Comunist Român
La 6 iulie 1975 a avut loc, sub președinția 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat situa
ția creată în țară în urma inundațiilor surve
nite datorită ploilor căzute în ultimele zile în 
unele zone ale țării.

Comitetul Politic Executiv a constatat cu sa
tisfacție că în urma măsurilor energice și a 
chemării lansate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socia
liste România, întregul partid și popor s-a 
mobilizat puternic și a acționat zi și noapte 
în vederea prevenirii și combaterii efectelor 
inundațiilor asupra unităților economice, lo
calităților, avutului obștesc și personal, pen
tru salvarea și strîngerea recoltei.

După declararea stării de necesitate în în
treaga țară, armata, unitățile Ministerului de 
Interne, gărzile patriotice, populația aptă de 
muncă au acționat cu hotărîre împotriva inun
dațiilor, pentru evacuarea cît mai rapidă a 
apei de pe terenurile agricole și salvarea re
coltei, pentru punerea în funcțiune a unități
lor economice afectate, a căilor de comunica
ții și rețelei electrice, pentru intrarea pe făga
șul normal a întregii activități.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă a- 
preciere activității pline de eroism, desfășura
tă sub directa conducere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către populația Capi
talei, de membrii formațiunilor patriotice, de 
militarii unităților forțelor armate și Ministe
rului de Interne, care în perioada 4—6 iulie 
a.c., au acționat energic, zi și noapte, la lu
crările de mare amploare de-a lungul Dîm
boviței, pentru a reduce și reține apele și a 
înlătura pericolul inundării Capitalei.

Dînd o înaltă apreciere eforturilor tuturor 
oamenilor muncii din întreaga țară care ac
ționează eroic în lupta cu apele, Comitetul 
Politic Executiv a criticat, totodată, faptul că 
nu s-a asigurat transpunerea integrală în via
ță a programelor adoptate în 1971 de condu
cerea de partid și de stat pentru regulariza
rea cursurilor de ape, pentru protejarea, în

zonele cunoscute ca fiind critice, a unităților 
economice și localităților supuse pericolului 
inundațiilor, ceea ce ar fi permis ca efectele 
actualei calamități să fi fost mult mai limitate.

în legătură cu aceasta, Comitetul Politic E- 
xecutiv a hotărît ca Consiliul Național al 
Apelor să treacă în subordinea directă a Con
siliului de Miniștri și să fie coordonat de un 
viceprim-ministru al guvernului.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca în 
cel mai scurt timp să fie elaborat un amplu 
Program privind regularizarea cursurilor de 
apă din întreaga țară, perfecționarea siste
melor de alimentare cu apă a localităților și 
unităților economice, sistematizarea rețelelor 
de canalizare, crearea unor acumulări de 
apă de-a lungul principalelor rîuri, care să 
permită preluarea debitului acestora în orice 
condiții, îmbunătățirea lucrărilor de poduri 
și șosele, baraje, stăvilare, și alte lucrări hi
drotehnice.

Comitetul Politic Executiv apreciază că în 
județele în care apele se mențin la cote ri
dicate și există în continuare pericolul revăr
sării lor, sînt create toate condițiile ca, prin 
folosirea tuturor forțelor umane și materiale, 
să se prevină și să se limiteze la maximum e- 
fectele inundațiilor.

Pentru intensificarea întregii activități de 
prevenire și limitare a efectelor inundațiilor, 
Comitetul Politic Executiv a stabilit următoa
rele :

1. Toate organele și organizațiile de partid, 
de stat și obștești, comuniștii și toți oamenii 
muncii să acționeze în continuare cu spirit 
de răspundere și fără preget pentru salvarea 
culturilor, pentru strîngerea întregii recolte. 
Să se acorde, în primul rînd, atenție zonelor 
care sînt amenințate de inundație asigurînd 
recoltarea întregii producții agricole înaintea 
viiturilor. Concomitent să se acționeze pentru 
scurgerea apelor de pe terenurile agricole și 
trecerea imediată la recoltare. Acolo unde 
nu sînt posibile lucrări mecanizate, să se asi
gure organizarea în cele mai bune condi- 
țiuni a secerișului manual, chiar și pe locurile 
unde apa pu este complet retrasă, pentru evi

tarea oricăror pierderi din recolta pe acest 
an. Să se intensifice în întreaga țară ritmul 
de recoltare a griului, orzului, legumelor și 
altor culturi, folosindu-$e toate forțele umane 
și de mecanizare de care se dispune.

2. în toate localitățile trebuie acționat cu 
cea mai mare energie și fermitate pentru ca 
unitățile economice afectate de inundații să 
fie repuse cît mai rapid în funcțiune și a se a- 
sigura buna desfășurare a proceselor de pro
ducție și aprovizionarea tennico-materială.

3. Să se ia toate măsurile în vederea res
tabilirii în cel mai scurt timp a circulației pe 
căile ferate și șosele, a desfășurării normale 
a activității în transporturi.

4. în același timp, să se asigure restabili
rea urgentă a rețelelor electrice deteriorate 
și alimentarea cu energie a tuturor unităților 
economice și localităților.

5. Comitetele județene de partid, consi
liile populare, toate organele de partid și de 
stat, ale miliției să acționeze în spiritul pre
vederilor Decretului cu privire la starea de 
necesitate, în vederea mobilizării întregii 
populații apte de muncă, să asigure partici
parea ei în mod organizat, cu toate forțele 
materiale existente, pentru a grăbi repunerea 
in funcțiune a unităților economice și a asi
gura salvarea întregii recolte.

6. Pretutindeni, în toate localitățile, în toa
te unitățile economice și sociale, trebuie in
staurată cea mai desăvîrșită ordine și disci
plină care să asigure concentrarea tuturor 
forțelor spre realizarea unor obiective preci
se, utilizarea cu maximum de eficiență a în
tregului potențial uman și material.

Comitetul Politic Executiv își exprimă con
vingerea că întregul nostru partid, toți oame
nii muncii, fără deosebire de naționalitate, 
forțele armate, unitățile Ministerului de Inter
ne, sindicatele, tineretul, întregul nostru po
por vor acționa cu fermitate pentru traducerea 
in fapt a Chemării adresate de secretarul ge
neral al partidului, și înfăptuirea ireproșabilă 
a acestor măsuri, asigurînd progresul con
tinuu al țării noastre, dezvoltarea economico- 
socială în ritm susținut a României.

Indicația Secretarului general al partidului 
în atenția întregului tineret al patriei:

PRINTED MAXIMA ORGANIZARE, 
CU ORICE MIJLOACE, ÎN ORICE CONDIȚII 
- SA STRlNGEM ÎNTREAGA RECOLTĂ!

Prezent fără întrerupere pe fronturile unde se duce bătălia cu apele,

CITIȚI REPORTAJUL NOSTRU ÎN PAGINA a ll-a

Ciurel, 6 iulie 1975. Se hotărăște câ acest cartier va fi unul dintre cele mai frumoase

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
conduce nemijlocit acfiunea de limitare 

a efectelor inundațiilor

Dragomirești, Bătălia pentru recoltă înseamnă bătălia pentru bunăstarea întregului popor.

• Dîmbovița nu mai prezintă pericol de inundare! Militarii au îndeplinit 
la timp și în condiții excepționale ordinul Comandantului Suprem
• Măsuri rapide pentru scurgerea apei din locuințele inundate S Va fi 
consolidat stăvilarul Ciurel și va fi construit un pod modern în dreptul 
uzinelor „Semănătoarea" • Se va trece la realizarea unui sistem 
modern, eficient de canalizare a orașului București prin construirea 
unor mari canale colectoare • O salbă de lacuri și baraje va apăra 
zona Ciurel, care va fi transformată radical • Dîmbovița va deveni 
o apă curată, iar albia ei o zonă de agrement S Lucrările vor începe 
încă din acest an • Secretarul general al partidului a adresat mulțumiri 
ostașilor garnizoanei București, cetățenilor Capitalei, membrilor gărzi
lor patriotice pentru munca neobosită și abnegația de care au dat dovadă.

v-------------------- -------  J /IN CURSUL NOPȚII DEVINERI SPRE SIM-
BATA tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost prezent in zonele din vecinătatea Capitalei, unde a apărut — ca urmare a deplasării spre aval a undelor de viitură — pericolul de inundație, în raza satului Dragomirești- Vale, apele Dîmboviței, care au atins un nivel alarmant, puneau în pericol digul de apărare. Aflat in mijlocul locuitorilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a luat măsuri concrete pentru prevenirea in cit mai mare măsură a pericolului inundațiilor.în zona canalului de scurgere Argeș-Ciorogirla. unde exista pericolul de revărsare, secreta-

rul general al partidului a stabilit acțiuni la fața locului in scopul dirijării surplusului de apă în lacurile din nordul Capitalei.Din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. la Ciurel s-a înălțat un dig de protejare, la care au lucrat, fără răgaz, militari ai forțelor armate, din unitățile Ministerului de Interne, membri ai gărzilor patriotice, muncitori din întreprinderile Capitalei, ajutați de importante mijloace tehnice.în primele ore ale dimineții de simbătă, secretarul general al partidului s-a aflat în mijlocul oamenilor muncii, al militarilor
(Continuare în pag. a III-a)

D
uminica, zî delucru, de eforturi și de luptă încordată pe frontul i- nundațiilor. In toate zonele afectate de calamități, ca și în cele în care se menține starea de alertă, pentru a se stăvili undele de viitură ale a- pelor, oamenii muncii, lucrătorii de pe ogoare, militarii, au înscris noi fapte de bărbăție, de demnitate cetățenească, stăvilind puhoaiele, salvind bunuri și vieți, asigurînd reintrarea în normal a întregii activități.A îmbărbătat conștiințele, a dinamizat forțele și a întărit încrederea și hotărîrea de a izbuti exemplul personal al secretarului general al partidului, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, aflat mereu în aceste zile în mijlocul oamenilor muncii, conducind direct acțiunile pentru prevenirea și combaterea efectelor inundațiilor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, împreună cu alți tovarăși din conducerea de partid și de stat, au examinat și controlat, în cursul dimineții de duminică, în Capitală și în împrejurimi, situația din zonele afectate de inundații.în zona canalului de scurgere Argeș-Ciorogîrla, la Dragomi- rești Vale, acolo unde în noaptea de vineri spre simbătă și in cursul zilei de simbătă secretarul general a stabilit acțiuni la fața locului pentru a stăvili furia

apelor, general-colonel Ion Co- man, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui stat major, a raportat comandantului suprem că. datorită unei munci neîntrerupte a militarilor, dotați cu mijloace tehnice moderne, s-a reușit să se înlăture orice pericol de revărsare în continuare a apelor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat felicitări și mulțumiri ostașilor pentru efortul și operativitatea cu care a fost dus la îndeplinire ordinul ce li s-a încredințat.în discuția care are loc, a indicat specialiștilor, prezenți aici
(Continuare în pag. a III-a)
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LTAREA,
SIBIU:

In industrie

și agricultură 

intervenții 

energice, 

pline de 

responsabilitate

Prin orice mijloace, 
cu combine, seceri 

si coase, 
ri 

să asigurăm salvarea recoltei,
să nu lăsăm sub ape nimic din roadele acestui an!

de cooperatori au ieșit cu secerile pe porțiunile cu grîu unde nu 
de răspuns patriotic, atf muncit cu abnegație elevi ai școlii generale 
localitate. Fotografie de O. PLECAN

Dominic#, in comuna Săhăteni. județul Buzău, peste 150 
pot intra combinele. Alături de ei, într-o veritabilă lecție 

din

Pionierii se ongojem
Zilelor de încleștare cu forțele dezlănțuite ale naturii le urmează acum momentele solidarității cînd întreaga suflare a județului Sibiu este unită într-un singur gind. 15 000 tineri mobilizați de comitetul județean al L.T.C. și încadrați în 150 brigăzi de acțiune patriotică participă fără preget la lucrările de grabnică refacere a obiectivelor industriale și de comunicație. Numeroase întreprinderi care și-au încetat vremelnic activitatea sînt pe rînd redate producției. Printre acestea, la Auto- mecanica, Emailul roșu și Tîrnava din Mediaș și Carbo- sim și întreprinderea metalurgică de metale neferoase din Copșa Mică și multe altele se evacuează apa, se re- bobinează motoarele, se curăță și se repune în stare de funcționare fiecare utilaj, se recuperează materialele și materia primă inundate.In aceste lucrări de maximă importanță s-au evidențiat și elevii liceelor din Agnita, Avrig, Tălmaciu, ai Grupului școlar profesional de pe lîngă întreprinderea „Vitrometan" Mediaș, ai Grupului școlar profesional C.F.R. Sibiu. După 50 de ore de muncă neîntreruptă pentru refacerea capacităților paralizate la cele două principale întreprinderi productive din Copșa Mică a reînceput lucrul, deocamdată, parțial. Un aport deosebit l-au avut în acest sens ing. Cornel Crăciun, maistrul Vasile Boțan, soldații Gheor.- ghe Oros, Nicolae Doagă și fruntașul Szdcs Francisc. De la ing. Anton Peleanu, directorul întreprinderii Auto- mecanica Mediaș, am aflat că, beneficiindu-se de concursul a peste 1 500 de muncitori din echipele de intervenție, 400 de elevi, militari ai Școlii de ofițeri activi „Nicolae Bălcescu" din Sibiu și al 200 de muncitori și specialiști sosiți din întreprin

derile de autocamioane și tractoare din Brașov, Vulcan și Semănătoarea din București, se lucrează pentru re- . punerea în funcțiune a întregului utilaj pînă la data de 18 iulie. La întreprinderea „8 Mai“ din Mediaș a sosit un mare grup de muncitori și specialiști din întreprinderea sibiană de prelucrarea pielei care dau ajutor la repunerea în funcțiune a atelierelor și reluarea producției. La această oră s-a reușit ca secția de încălțăminte să fie redată producției.Tot de la Sibiu au sosit în Mediaș, Copșa Mică transporturi de unelte necesare pentru curățirea străzilor și a întreprinderilor. în municipiul Sibiu, care nu a suferit direct de pe urma inundațiilor, adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderi au răspuns cu entuziasm chemării lansate de comitetul municipal de partid, luîndu-și angajamentul să lucreze în schimburi prelungite, recuperînd astfel cît mai mult din pierderile materiale suferite de județ. Ei au hotărît să depășească în proporție de 25 la sută planul lunii iulie. Duminică 6 iulie o echipă din 10 muncitori și 20 de tineri militari lucrează la refacerea liniei telefonice care traversează riul Tîrnava și care a fost distrusă. în agricultură se lucrează cu forțe importante pentru săparea de șanțuri și pentru recoltatul manual la orz, prășitul cartofilor, al sfeclei de zahăr, porumbului, pe suprafețele zvîntate. Peste 10 000 de cooperatori, muncitori ai I.A.S., muncitori navetiști din Întreprinderile limitrofe ajută la evacuarea apelor de pe o suprafață de 6 000 hectare. Pînă duminică a fost evacuată apa pe 1 485 hectare cu grîu, 850 hectare porumb boabe, 110 hectare sfeclă de zahăr. 250 hectare cartofi, peste 1 000 hectare fînețe. Scăderea apelor Tir- navei, Hirtibaciului și Cibi- nului favorizează reușita a- cestor lucrări.
ADINA VELEA

— Sîmbătă duminică pe ogoarele județului Buzău —Așadar : poduri distruse, șosele și căi ferate avariate, circuite electrice și telefonice întrerupte, case prăbușite, animale înecate, mii de hectare sub apă. Iată succint panoplia pierderilor, desfășurată de furia apei, numai în județul Buzău, în ciuda imaginii dezolante, oameni dirji, organizați de comandamentele locale în veritabile eșaloane de intervenții, acționează cu calm și hotărire, neobosit, pentru înlăturarea e- fectelor inundației, pentru grabnica revenire la starea normală de muncă și viață. în numele omeniei și în conformitate cu starea de necesitate, faptele lor sînt elocvente.în zonele neafectate de inundații se lucrează intens la stringerea recoltei, se pregătește terenul și se însămințează cea de-a doua cultură. Desprindem, mai jos, imagini sugestive din această bătălie în marș.
CILIBIA - ZONA CEA MAI 
AFECTATA - REVINE EROIC 

LA NORMAL„Trecuse de miezul nopții — își amintește primarul Crls- tache Anghel — și deși fusesem avertizați de ziua de către co

Lucrul a intrat în
• ALBA

In noaptea de 4—5 iulie ți în cursul zilei de azi in localități
le Alba lulia, Blaj, Aiud, Sebeș 
etc., au acționat peste 10 000 de 
tineri, constituiți in echipe, pen
tru recuperarea materialelor de 
construcții, pentru consolidarea 
și inălțarea a 12 km. de diguri. 
La Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Blaj 700 de tineri 
au muncit, timp de 48 de ore 
neîntrerupt, pentru curățirea și 
repunerea in funcțiune a hale
lor de producție. Q echipă de 
studenți, aflați în practică in o- 
rașul Blaj, a contribuit la sal
varea animalelor și furajelor de 
la C.A.P. și la curățirea orașului.

9 ARAD
La acțiunile de prevenire și 

combatere a inundațiilor'au par
ticipat 8 500 tineri, muncind la 
incarcarea și transportarea sa
cilor cu nisip și recuperareu ma
terialelor de construcții. Consti
tuiți in echipe și brigăzi, tine
rii de la întreprinderea de va
goane, întreprinderea de strun
guri, Textila, C.P.L. Arad au 
evacuat utilaje și materiale de 
construcții din zona riului Mu
reș.

@ ARGEȘ
Un număr de 30 000 de tineri 

au sprijinit acțiunile de înlătu
rare a efectelor inundațiilor. 
S-au efectuat lucrări de scur
gere a apei de pe terenurile 
cultivate, reparații de drumuri, 
poduri și căi ferate, regulariza
rea cursurilor unor riuri și des
congestionarea albiilor, s-a se-

mandamentul județean. Vuietul apelor dezlănțuite ne-a zdruncinat auzul". Chiar la aceeași oră, echipele de intervenții acționează prompt, hotărît. Sînt evacuați oameni, puse la adăpost bunuri și animale. Viitura de pe riul Buzău, insă, se pre- . lungește pînă a doua zi seara.Trei sate au de suferit : Poșta, Minzu, Cilibia. Se prăbușesc primele case, mii de hectare sînt inundate, apele riului se întind pînă la 4 km de matcă.Fenomenul s-a intimplat în noaptea de 2 spre 3 iulie. Au urmat zile de efort susținut, ceasuri de incrincenare cit intr-o zi. Au sosit și ajutoare : militari, muncitori de la întreprinderea de sirmă, ceferiști, cooperatori și mecanizatori din comunele Pogoanele, Padina și Luciu. Au intrat în funcțiune motopompele. sute de oameni cu unelte au săpat canale și șanțuri de scurgere.Sîmbătă, 5 iulie, apele sînt ’ forțate să se retragă de pe ultimele suprafețe. „Am ales deja zone — ne spune Teodor Crăciun, președintele cooperativei agricole — unde mîine vom intra in lan. Cu combine, cu seceri, cu coase". Pe cele mai multe fronturi ale producției, Ia această oră, activitatea se-

desfășoară din plin. Sint transportate însemnațe cantități de griu. orz și ovăz la baza de recepție pentru uscare. La punctul „Știubei", pe un lot de 47 ha ară tractoarele, urmate de semănători: se insămințeazâ a doua cultură — porumb boabe.' Duminică, în cea dinții zi de recoltare de după inundații, cooperatorii din Cilibia raportează strîngerea griului de pe 30 hectare. Rămîn de secerat încă 320 ha.
OSTAȘI LA DATORIETrei sute de militari, din unitățile conduse de coloneii Flo- rea Pană și Dan Chitic, au schimbat armamentul de instrucție cu uneltele cîmpului. Sape și tîrnăcoape, lopeți și cazmale, zoresc de-a lungul canalelor de evacuare a apei. Facem cunoștință cu cițiva. „Sint soldatul Moise Zecheru, de fel din Bran, in activitatea civilă rectificator la Fabrica de scule Rîșnov. Cu munca m-am obișnuit de mic, și mă strădui să dovedesc și aici că împreună cu sătenii vom învinge dificultățile momentului". ,.Eu sînt din Prahova, din comuna Dumbrava — ne declară Dumitru Ioni- ță. Nu știu sigur dacă satul 

TINERII ÎN PRIMELE RÎNDURI

normal la întreprinderea „Timpuri 
cerat griu și s-au recoltat le
gume ; in unitățile industriale 
(întreprinderea de autoturisme 
Pitești, Fabrica de conserve To- 
poloveni, Fabrica de cherestea 
Stoenești) s-au curățit și repus 
in funcțiune unele secții.

9 BIHOR8 000 de tineri din unitățile e- 
conomice ale județului efectuea
ză zilnic ore suplimentare in 
sprijinul producției (C.P.L., Fa
brica „Alfa", întreprinderea Re
fractara).

• BISTRIȚA- 
NĂSĂUD

In localitățile Sintmihaiul de 
Cîmpie, Budești, Lechința ș.a., 
afectate de inundații, au 
participat la săparea de șanțuri 
și canale de scurgere a apei de 
pe suprafețele agricole cultivate ■ 
cu orz, sfeclă, griu și porumb 
peste 1 000 de tineri.

9 BOTOȘANI
In agricultură și silvicultură 

au luat parte la acțiuni de 
muncă patriotică peste 2 000 de 
tineri. De asemenea, iși desfă
șoară activitatea din plin șan
tierele și taberele de muncă pa
triotică ale elevilor.

9 BRAȘOV
In localitățile Berivoi, Ghim- 

bășel, Birza, Șinca și R. Negru 
peste 4 500 de tineri au conso
lidat și ridicat diguri pe o lun- 

. gime de 13 km. ; s-au efectuat

Noi" din Capitală.

lucrări de scurgere a apei de pe 
o suprafață de 100 ha., au fost 
reparate 10 poduri. In același 
timp au fost efectuate lu
crări de întreținere a culturilor 
pe o suprafață de 45 hectare.

C BRĂILA
Un număr de peste 2 000 tineri 

au i participat la înălțarea și, re
pararea digurilor, executarea de 
șanțuri pentru scurgerea apei, 
înlăturarea depunerilor din ca
nalele de irigații și reînsămința- 
rea culturilor. Numai la C.A.P. 
Vișani a fost scoasă apa, cu 
motopompele de pe 63 ha., de 
către peste 150 tineri, constituiți 
în' brigăzi și echipe.

9 BUZĂU
Peste 15 000 tineri au parti

cipat in localitățile Cislău, Pă- 
tîrlagele, Nehoiu, Ghiojdu, Si
ria, Săpoca, Măgura, Berea, Lo- 
pătari la repararea a 150 km. 
drumuri, 5 km.' căi ferate, 28 
de poduri și podețe, a nume
roase linii telefonice și rețele 
electrice, au luat parte, de a- 
semenea, la recoltarea de cerea
le și legume, înlăturarea nămo
lului, scoaterea de sub apă a 
griului recoltat. Tinerii navetiști 
care nu s-au putut deplasa la 
locurile de muncă in întreprin
deri, din cauza întreruperii cir
culației, s-au alăturat celorlalți 
locuitori ai comunelor in acțiu
nile de combatere a efectelor 
inundațiilor.

9 CLUJ
In orașele Gherla. Dej. și Tur

da peste 2 000 de tineri și-au 
adus contribuția la efectuarea 

meu a avut de suferit, dar știu că în județ au fost mari pagube. Muncesc aici cu forța cu care aș fi muncit acasă, în comuna mea". Cuvinte calde, spirit energic, efort conjugat.în urma șirurilor de soldați, imense șiruri de porumb și floarea-soarelui respirau eliberate de asfixia apelor.
IN FIECARE ZI, UN RECORD - 
CU FIECARE ZI, MAI MULT 

ROD IN HAMBAREComuna Pogoanele — localitate neafectată de inundații. Activitatea se desfășoară cu forțe sporite, viteza de înaintare in lan crește de la o zi la alta. Proaspăt sosit din cimp, președintele cooperativei agricole și inginer șef, Dan Rțișcț»- vici ne spune : „Am recoltat orzul, 70 ha ; fiecare hectar a dat 4150 kg. Pe aceeași suprafață am insămînțat porumb boabe, pe care l-am prășit deja mecanic. La grîu, din 1 406 ha. am recoltat 700". Cu aceleași forțe mecanice, dar cu eforturi umane sporite, la Pogoanele, fiecare zi înseamnă un record, iar cu fiecare zi, tot mai mari; cantități de grîu iau -calea bazelor de recepție și- â~ magazii

lucrărilor pentru repunerea in 
funcțiune a secțiilor unităților 
industriale afectate de inundații, 
scurgerea apei de pe culturi, 
degajarea căilor de acces ; de 
asemenea, a fost construit un 
dig la Gherla, pe o lungime de 
1,5 km.

9 CONSTANȚA
In C.A.P. Ostrov, la Rasova, 

Topalu, Saraiu, Girliu, Ciobanu, 
Seimeni peste 2 000 de tineri au 
ajutat la recoltarea manuală a 
griului, curățirea canalelor de 
irigații, evacuarea bunurilor din 
gospodăriile inundate (comuna 
Saraiu) și consolidarea unor 
diguri.

9 COVASNA5 500 de tineri au participat tn 
zonele Sfintu Gheorghe, Covas- 
na, Bodoc, Tg. Secuiesc, Baraolt 
și Băcel la consolidarea unor di
guri, săpatul șanțurilor de scur
gere a apei de pe culturile inun
date. repararea drumurilor și a 
podurilor distruse, precum și a- 
jutarea populației sinistrate-

9 DÎMBOVIȚALa Găiești, Titu, Potlogi, Cor- 
nești, Costești, Mătăsaru, Șrd- 
tești, Răcari, Crîngași, Odobești 
și Dragodeana, 9 000 de tineri 
au lucrat la construirea de di
guri, săpatul șanțurilor pentru 
scurgerea apei, curățirea halelor 
întreprinderilor inundate, pre
cum și la evacuarea populației 
din zonele afectate.

9 DOLJ
In localitățile Dăbuleni, Călă

rași, Cetate, Maglavit, Mirșahi, 
Bechet, Poiana Mare, circa 3 800 
de tineri au lucrat intens in a- 
ceste zile la seceratul manual 
al griului, la prășitul porumbu
lui și sfeclei de zahăr.

9 GORJ
Un mare număr de tineri au 

lucrat la refacerea digurilor, să
parea canalelor pentru scurge
rea apelor, încărcarea și descăr
carea balastului, recoltarea ce
realelor in zonele Novaci. Plop- 
șoru. Turceni, Urdari, Fărcășești 
și Motru.

9 HARGHITAAu participat peste 3 000 de 
tineri la evacuarea apei din. de
pozite și pivnițe, repararea in
stalațiilor avariate, a unor mo
toare electrice deteriorate la 
Fabrica de ață, Tehnoutilaj, Fa
brica de mobilă din Odorheiul 
Secuiesc. Un mare număr de 
tineri au participat la reface
rea căii ferate in punctul Mur
geai, iar în comunele Uliești, 

lor proprii. Pentru sporirea capacității de recoltare au fost alcătuite echipe de cosași și sece- rători. In 3 zile, recolta de grîu se va afla la adăpost. Nu cu mult în urma acestei date se va încheia și semănatul pe cele 700 ha destinate culturilor duble.Ca și Pogoanele, comuna Smeeni a fost ferită de furia a- pelor. Ca și Pogoanele, și la Smeeni activitatea cunoaște cota inaltă a eforturilor. Intîiul exemplu îl oferă însuși pre- ședintele cooperativei agricole, Eroul Muncii Socialiste, Gheor- ghe Dinu. ,,Ne-au mai rămas 300 hectare cu grîu de recoltat — ne spune dinsul. Concomitent cu recoltatul eliberăm terenul. semănăm cea de a doua cultură".„Piuă în seara acfeștel zile de duminica 4- ne declară tovarășul Zaharia Cosma. director general al Direcției agricole județene — am recoltat 55 la sută din suprafața totală de 68 500 ha. înaintăm cu o viteză zilnică de 5 200 ha. în 6 zile, practic la sfirșitul acestei săptămini, ne angajăm să raportăm încheierea recoltatului în județul nostru".
ION ANDREIȚA 
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Brodești, Praid, Adid, Siculeni, 
Arăm ești, Simonești, tinerii au 
acționat energic pentru stringe
rea recoltei și protejarea cultu
rilor.

9 HUNEDOARA3 000 de tineri muncitori, elevi 
și țărani din satele și întreprin
derile din județ au efectuat lu
crări de evacuare a unor depo
zite amenințate de apă din zo
na gării, au recoltat cartofi, var
ză, ceapă, au strîns furaje; la 
Termocentrala Mintia, Stația de 
utilaje pentru transporturi și 
Trustul de construcții din Deva 
s-a acționat pentru protejarea 
utilajelor din aceste unități.

9 IALOMIȚA
Peste 2 800 de tineri, consti

tuiți in brigăzi, acționează pen
tru consolidarea digurilor, exis
tente și construirea de noi di
guri, evacuarea apei din zonele 
inundate, salvarea unor bunuri 
materiale ; numai in Slobozia, in 
24 de ore, tinerii au dislocat 
peste 16 000 m.c. de pămint.

9 IAȘI
Aproximativ 13 000 de tineri 

muncitori, țărani, elevi și stu- 
denți sprijină acțiunile de în
lăturare a efectelor inundațiilor, 
ce se desfășoară la Iași. Rugi- 
noasa. Podul Iloaiei, Bivolari, 
Plugari, Cotnari și Struga ; au 
fost refăcute digurile de la Go- 
lăești și Petrești, se recoltează 
furajele și griul, se efectuează 
lucrări de întreținere a culturi
lor.

9 ILFOV
Peste 20 000' de tineri au efec

tuat lucrări de consolidare a di
gului de la Dunăre in zonele 
Giurgiu, Vedea. Gostina. Bănea- 
sa, Budești și Chirnogi, de scurge
re a apei de pe terenurile inun
date, salvarea unor bunuri ma
teriale din unități industriale și 
agricole calamitate : s-au cules 
legume pentru aprovizionarea 
pieței, s-a secerat griul în zone
le in care este posibilă această 
activitate.

9 MARAMUREȘ
Constituiți în 45 de brigăzi și 

echipe, peste 2 000 de tineri din 
localitățile Satu Lung, Ulmeni, 
Băița de sub Codru, Ariniș, 
Fărcașa au participat la îndi
guiri, întreținerea culturilor și 
a pășunilor, insilozarea furaje
lor. In mai multe întreprinderi 
tinerii au lucrat în schimburi 
prelungite, contribuind la obți
nerea unor importante producții 
suplimentare. O echipă de ti
neri muncitori formată din 23 
electricieni și 5 lăcătuși au ple

Alături de toți oamenii muncii, de întregul nostru popor, pionierii și școlarii din județul Caraș-Severin au luat cunoștință și iși însușesc întru totul chemarea adresată națiunii de către iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în legătură cu măsurile care se impun ca urmare a inundațiilor ce au avut loc în unele județe ale țării.Ne exprimăm totala adeziune la lupta eroică dusă pentru limitarea daunelor provocate de inundații și angajamentul nostru solemn de a participa, sub conducerea comuniștilor, alături de părinții și frații noștri mai mari, la acțiunile de sprijinire a populației din județele afectate de inundații, la asigurarea securității tuturor copiilor aflați în județul nostru la odihnă, în tabere și colonii.Răspunzind chemării pionierilor din județul Argeș, vom participa, sub conducerea specialiștilor, a comandanților instructori. a cadrelor didactice, la acțiuni de muncă patriotică pentru stringerea grabnică și fără pierderi a recoltei, la strîngerea legumelor și zarzavaturilor, a fructelor, precum și la acțiuni de sprijinire a copiilor mici și a bătrinilor, in așa fel ca aportul nostru la munca și lupta eroică a oamenilor muncii de la sate și orașe să fie pe măsura iubirii noastre de țâră și popor, a dragostei nețărmurite ce o purtăm Partidului Comunist Român, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Ne angajăm solemn că vom munci cu dîrzenie sporită pentru pregătirea în cele mai bune condiții a celui de al patrulea Forum național al pionierilor care va avea loc în județul -nostru în perioada 22 iulie — 4 august a.c.Pionierii și școlarii din județul Caraș-Severin sînt hotărîți să răspundă cu toată abnegația, priceperea și puterea lor chemării partidului de a diminua daunele provocate de'precipitațiile excesive din ultimul timp, să se comporte și să acționeze ca niște fii demni ai eroicului nostru popor.
In numele pionierilor și comandanților instructori 

din judeful Caraș-Severin, semnează
-CONSILIUL JUDEȚEAN AL ORGANIZAȚIEI
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cat in județul Mureș pentru a 
sprijini activitatea de repunere 
în funcțiune a unor importante 
instalații electrice.

• MEHEDINȚI
Peste 2 000 de uteciști și ti

neri din Girla Mare, Pâtule, O- 
bîrșea de Cimp, Burila Mare, au 
acționat energic pentru recolta
rea cerealelor și legumelor, în
treținerea culturilor și legatul 
viei, sprijinind munca lucrători
lor din agricultură.

• MUREȘ
In localitățile Tg. Mureș, Si

ghișoara, Tirnăveni', Luduș, 
Brine ovene ști, Petalea, Riciu 
ș.a. peste 15 000 de tineri au par
ticipat la curățirea utilajelor și 
repunerea lor in funcțiune, re- 
bobinarea motoarelor electrice, 
curățirea șoselelor, repararea 
podurilor, curățirea unităților a- 
limentare și depozitelor, săparea 
de șanțuri, repararea conducte
lor, recoltarea și transportul 
produselor agricole către popu
lație etc. Tinerii de la Fabrica 
de pline din Reghin lucrează in 
schimburi prelungite.

9 NEAMȚ
Prin contribuția a 1 500 de ți

neri au fost executate lucrări 
de recoltare și prașilă la po
rumb, sfeclă, cartofi și furaje pe 
a suprafață de 120 ha., in co
munele Săbăoani, Chorăiești, Să- 
cuieni și Bîrna.

9 OLT
Un număr de aproximativ

11 500 de tineri au acționat în 
localitățile Străjești, Salcia, Sla- 
tioara, Crina, Grădinari, în alte 
zone afectate de inundații ame- 
najind un dig pe o lungime de 
2 km., au recoltat griul in zo
nele accesibile, au săpat șanțuri 
pentru scurgerea apei de pe te
renurile cu culturi.

9 PRAHOVA
Peste 14 000 de tineri au efec

tuat lucrări de întreținere și re
coltare a unor culturi de pe te
renurile unităților agricole din 
județ, au reparat poduri la Buș
teni, Brezai și Cioranl.

9 SUCEAVA
In unitățile economice, peste 

1 500 de tineri de la Fabrica de 
tricotaje „Zimbru", Fabrica de 
conserve și altele, lucrează in 
schimburi prelungite ; în acest 
fel, tinerii de la întreprinderea 
de industrializare a cărnii au 
realizat o producție suplimenta
ră de 20 tone carne destinată 
județelor Mureș și Harghita ;
12 000 de elevi din. licee, școli 

profesionale și generale lucrea
ză in agricultură la desecări, în
diguiri, stringerea și protejarea 
recoltei.

9 TELEORMAN
In șapte comune, afectate de 

inundații, 3 200 de tineri partici
pă permanent la consolidarea și 
înălțarea digurilor ; 11 000 a'e
elevi și țărani cooperatori par
ticipă la evacuarea apei de pe 
cele 5 000 ha. inundate ; 15 000
de elevi participă la stringerea 
recoltei șt la întreținerea cultu
rilor .

9 TIMIȘ
In zonele Sînnicolaul Mare, 

Cenad. Moravița, Deta, Lugoj, 
peste 500 de tineri participă la 
acțiuni de săpare a șanțurilor, 
degajare a canalelor, înălțări și 
consolidări de diguri, stringerea 
recoltei.

9 TULCEA
Peste 5 000 de tineri au fost 

mobilizați pentru a preveni, in 
punctele de bază, viitura flu
viului Dunărea, anunțată pentru 
zilele următoare.

9 VASLUI15 000 de tineri participă la 
săparea unor canale de scurge
re a apei de pe terenurile inun
date, întreținerea culturilor, re
pararea digurilor, recoltarea pă- 
ioaselor și alte lucrări in agri
cultură.

9 VÎLCEA
La înălțarea digurilor din 

zona Riureni, Ostroveni, Olă- 
nești lucrează permanent 800 de 
tineri ; uteciștii și tinerii de la 
Fabrica de mobilă participă la 
evacuarea depozitelor unității, 
cei de la U.M.T.F. și întreprin
derea minieră Brezoi lucrează 
peste program pentru asigurarea 
activității normale de producție ; 
600 de tineri au contribuit la 
evacuarea a 82 de familii din 
Brezoi, Zăvoi și Proieni. Briga
dierii de pe Șantierul naHoral 
de la Lotru s-au angajat să lu

creze in schimburi prelungite 
pini la normalizarea situației.

9 VRANCEA
Peste 6 000 de tineri partici- 

pind la lucrări in agricultură 
au realizat stringerea furajelor 
de pe 75 ha., lucrări in viticul
tură pe 100 hc„ legumicultură 4 
ha„ prășitul porumbului pe 22 
ha. ; ei au co:"țruit, tn același 
timp 4 km. de șanțuri si canale 
de scurgere a apei. In indus
trie nu fost realizate peste plan 
lucrări in valoare de peste 
250 000 lei.
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Prezent fără întrerupere pe fronturile unde se duce bătălia cu apele, împreună cu alți conducători de partid și de stat

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
conduce nemijlocit acțiunea de limitare 

a efectelor inundațiilor

Din agenda zilei de duminică
(Urmare din pag. I)să întocmească un proiect judicios de refacere a acestui canal, care să fie prevăzut cu mijloace moderne de deschidere, iar acumularea temporară a apelor să se facă in zone cu terenuri neagricole.Secretarul general al partidului a cerut, totodată, ministrului agriculturii, industriei alimentare și apelor, Angelo Micu- lescu, să ia de urgență măsuri de stringere a culturilor, fie cu mijloace mecanizate acolo unde terenul permite, fie cu ajutorul secerilor și coaselor, precum și să fie reinsămînțate cu alte culturi terenurile compromise de urgia apelor.Adresîndu-se locuitorilor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că pe prim plan este acum stringerea recoltelor aflate sub apă, pentru a nu se pierde nimic.La Roșu, un alt punct care a concentrat mari eforturi în cursul zilelor de vineri și sîmbătă, ’ tovarășul" Nicolăd— Ceaușescu primește raportul' mi-' nistrtiM'de - "interne, - Teodor,— Coman, care a condus aici lucrările de stăvilire a apelor.Secretarul general al partidului a. indicat. că. ih cdntinuâf'e.~f să se intteprifidă acțiuni energice pentru scurgerea apei de pe terenurile agricole, cit și pentru stringerea recoltei, să Se refacă tot ceea ce a avut de suferit această zonă în urma inundațiilor.In continuare, se vizitează zona Ciurel, care, după cum se știe, a fost parțial inundată în cursul zilei de sîmbătă. Și aici, secretarul general al partidului a condus personal în .ziua precedentă operațiile de zăgăzuire a apelor, a stabilit măsuri care s-au dovedit a fi de o deosebită importanță ; aplicarea lor cu o- perativitate în practică de zecile de mii de bucureșteni și militari care au participat la bătălia cu apele, au asigurat limitarea inundării cartierelor Ciurel și Crîngași, nu au permis ca viitura să pătrundă cu violență în Capitală. Acum, apele au scăzut, s-au retras într-o mare măsură de pe străzi și din locuințele cetățenilor, Dîmbovița nu mai prezintă pericol de revărsare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere să fie întreprinse de urgență măsuri pentru evacuarea cit mai rapidă a apei, cu ajutorul pompelor, al altor mijloace, prin săparea unor șanțuri, pentru ca cetățenii din cartierele Ciurel și Crîngași, care au fost nevoiți să fie evacuați sîmbătă din locuințe, să poată reveni de urgență în casele lor.Se străbate pe jos o parte din cartierul Ciurel. Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, cu tovarășii Gheorghe Cioară și Emil Drăgănescu, cu edili ai Capitalei și specialiști, cercetează stadiul în care se află acum, după trecerea viiturii, canalul și stăvilarul. unele poduri din Zonă, malurile Dîmboviței. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să fie curățită de urgență albia canalului și a rîului de pomi și de obiecte aduse de puhoiul de ape, să fie imediat reparate și con- . solidate malurile în locurile în care ele au fost surpate, iar conductele care traversează Dîmbovița să fie înălțate corespunzător, unele diguri ridicate de oamenii muncii și ostași în cursul zilei anterioare, de-a lungul canalului Ciurel, care și-au confirmat tăria și e- ficiența să fie taluzate și consolidate. Totodată, a cerut consolidarea stăvilarului Ciurel, extinderea parapeților de pe maluri și realizarea aici a unei noi pasarele de trecere pentru pietoni, iar podul vechi din a- propiere. care nu-și dovedește utilitatea, să fie desființat. Secretarul general al partidului a menționat necesitatea construirii unui pod modern amplasat în fața întreprinderii Semănătoarea.în privința Dîmboviței, secretarul general al partidului a subliniat necesitatea lărgirii și adîncirii albiei rîului, transformării ei intr-un rîu curat, deschis, care să constituie o zonă 

de agrement a bucureștenilor. în acest scop, a indicat primarului general al Capitalei, tovarășului Gheorghe Cioară, celorlalți edili ai Bucureștiului, prezenți, să realizeze un sistem modern, eficient, de canalizare a orașului, prin construirea unor canale colectoare de mari dimensiuni. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat ca în viitor traversările peste rîuri — poduri, conducte, alte construcții — să fie realizate numai după ce s-a obținut aprobarea organelor de specialitate din domeniul apelor.Secretarul general al partidu
INDICAȚIA SECRETARULUI 
GENERAL AL PARTIDULUI: 

Printr-o maximă organizare, 
cu orice mijloace, 
în orice condiții- 

să strîngem întreaga recoltă!
Elicopterul prezidențial survolează firul rîului Argeș, in zona localității Cornetu — din apropierea Bucureștiului și pînă la Oltenița.La Cornetu, secretarul general al partidului găsește pe săteni la muncă, fie pe ogoare, fie la refacerea podului avariat de o viitură a rîului Argeș. Sint oameni care muncesc cu hărnicie, care au știut să-și împartă preocupările între stringerea recoltei și îngrijirea celorlalte culturi — problema numărul 1 în aceste zile — și lucrările pe care le impune ștergerea urmelor inundațiilor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează, în discuția cu primarul comunei și secretarul comitetului de partid. Gheorghe Dobre. cu activiștii de partid trimiși de Comitetul județean pentru a sprijini efortul oamenilor, de rezultatele acțiunilor întreprinse aici in lupta cu apele.Secretarul general al partidului subliniază și aici că trebuie trase învățămintele necesare atît în ce privește lichidarea categorică a stării de lucruri ce a permis pînă acum construirea de locuințe pe terenuri joase, inundabile, cit și asupra necesității unei bune sistematizări și concentrări a localităților pe terase, la adăpost de e- ventuala creștere a apelor. In aceeași ordine de idei, atrage atenția ca noul pod să fie situat la o înălțime cit mai mare, cu pante de acces de pe drumul național ca in calea apei să se creeze un lac de a- cumulare. care. în afară de funcționalitățile economice, să ofere și posibilitatea de temporizare și reducere a presiunii apelor în condițiile de excepție a creșterii debitului lor.Și aici, la. Cornetu, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt înconjurați cu multă căldură de un mare număr de săteni. Oamenii, cu mic cu mare, realizează din plin satisfacția de a-1 avea în mijlocul lor și în aceste momente de încercare pe secretarul general al partidului, ii a- dresează cuvinte de caldă mulțumire pentru grija pe care o poartă cetățenilor.Secretarul general se interesează de viața oamenilor, de necazurile' care le-au avut de pe urma inundațiilor. Gheorghi- ța Nițu, Vasile Lazăr. Stana

lui poartă in continuare un dialog cu factorii de răspundere ai municipiului și sectorului 7 referitor la sistematizarea zonei Ciurel — cartier neglijat din acest punct de vedere de edilii bucureșteni. Pentru a preintim- pina in viitor inundarea unor cartiere ale orașului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat ca în această parte a orașului să fie amenajat in aval și amonte de podul Ciurel o salbă de lacuri și baraje, care, la nevoie, să preia surplusul de ape. In acest fel se va realiza, totodată, aici, aproape de centrul Capitalei, o zonă de agrement pentru oamenii muncii.— Este necesar să punem în valoare pitorescul împrejurimilor, să amenajăm aici un

Ispir, sînt printre acei săteni cărora secretarul general al partidului hotărește pe loc să li se dea lot de casă. Adresîndu-se acestora, cit și reprezentanților organelor locale, tovarășul Nicolae Ceaușescu cere — cuvintele sale fiind subliniate de exclamațiile aprobative ale sătenilor — ca noile locuințe, atît cele care vor fi construite pentru cetățenii ce și-au pierdut casele in urma inundării, cit și cele care vor fi înălțate în cadrul schiței de sistematizare, să fie construite cu etaj, cu tot confortul, așa cum s-a prevăzut in planurile de dezvoltare a a- cestei zone preorășenești.în cadrul dialogului cu țăranii cooperatori secretarul general al partidului se interesează. îndeaproape, de stadiul lucrărilor agricole.Cuvintele sale merg la inima oamenilor, făcindu-i să înțeleagă că nu poate fi o problemă mai urgentă in aceste zile decît aceea a soartei recoltei, a bunăstării fiecăruia dintre ei, a țării. Trebuie să iasă toată lumea afară pe cimp, cu mic cu mare, să stringă întreaga recoltă — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu. Să nu așteptăm pînă cind condițiile vor permite să intre pe ogoare combinele și celelalte mașini.Toți cei de față îl asigură pe secretarul general al partidului că așa vor face, că iși vor spori și mai mult hărnicia, astfel incit treaba să nu sufere, in pofida necazurilor pe care le-a pricinuit aici viitura Argeșului.De la Cornetu, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu iși continuă călătoria de inspecție, survolind. la bordul elicopterului, riul Argeș, de-a lungul firului văii, pînă Ia Oltenița.De la înălțimea acestui zbor se poate controla temeinic situația apelor, efectele pozitive ale măsurilor și acțiunilor întreprinse pentru limitarea revărsărilor. zonele care necesită în continuare intervenții energice, pentru ca neajunsurile provocate de inundații să fie lichidate cit mai grabnic, pentru ca activitatea productivă, viața oamenilor să reintre pe făgașul normal. Datorită acțiunilor ho- tărîte de secretarul general al partidului și președinte al Republicii, situația in această mare zonă a țării prezintă im

pare, iar pe cornișă» să fie construite blocuri de locuințe cu vederea spre lac, astfel ca în viitor Ciurelul să devină unul din cele mai frumoase locuri ale orașului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere ca proiectul de ansamblu privind sistematizarea cartierului să-i fie prezentat spre a- probare. iar lucrările să fie începute incă din acest an.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat mulțumiri ostașilor garnizoanei București, cetățenilor Capitalei, membrilor gărzilor patriotice pentru munca neobosită, curajul și abnegația de care au dat dovadă in momentele grele care au confruntat o- rașul, pentru reușita activității lor in lupta cu apele.

bunătățiri în mai toate locurile controlate. Acolo unde s-a trecut la o muncă serioasă, de zi și noapte, unde măsurile stabilite au fost transpuse în fapte, s-au realizat un mare număr de canale de drenaj și de scurgere a apei de pe terenurile agricole, s-au degajat astfel întinse suprafețe de pe care se recoltează, s-a trecut, unde a fost cazul, la reînsămînțarea cu alte culturi, drumurile principale și căile de acces au fost degajate. în unele locuri, însă, cum ar fi în zona localităților Hotarele și Izvoarele, în raza comunei Curcani, apele continuă . să cuprindă suprafețe a- preciabile de teren agricol, situație pe care secretarul general al partidului a examinat-o cu reprezentanții județului Ilfov, cu prilejul popasului la Urziceni. stabilind măsurile corespunzătoare.Lăsind în dreapta Dunărea, în zona șantierelor navale a căror activitate se desfășoară fără întrerupere, în pofida creșterii apelor fluviului, elicopterul se îndreaptă spre Slobozia, unde în aceste zile importante forțe umane și tehnice sînt mobilizate pentru a preveni efectele viiturii ce se așteaptă pe rîul Ialomița.Se survolează mari suprafețe agricole cu nesfîrșite lanuri de grîu și porumb, cu alte culturi, a căror imagine policromă sugerează rodnicia acestor pă- mînturi. Pe multe ogoare recolta este strînsă, pe altele griul nu a fost încă secerat, iar fiecare clipă nefolosită poate aduce numai pagube.în drumul său’ elicopterul a- terizează în apropierea unor tarlale de grîu care aparțin cooperatorilor din comuna Dragos Vodă.Secretarul general al partidului străbate miriștea, împreună cu Gheorghe Ștefan, vicepreședintele cooperativei agricole de producție, și brigadierul Petre Ștefan, oprindu-se in dreptul locului unde combinele recoltează ultimele tarlale de grîu în această zonă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de producția la hectar, cîntărește în mină boabele de grîu, dorește să cunoască ce soiuri au fost cultivate aici și în ce măsură cooperatorii au fost mulțumiți de calitatea lor, are cuvinte de laudă pentru modul cum înțeleg să munceas

că sătenii din comuna Dra- goș Vodă, acționînd energic pentru stringerea recoltei. Secretarul general al partidului iși exprimă în același timp nemulțumirea pentru faptul că pe ogoarele satelor învecinate, cum ar fi cele aparținînd localității Albești, oamenii nu au ieșit pe cimp, cu atit mai mult cu cit în aceste zile este necesar să se lucreze de dimineață pînă seara. în același timp, sînt adresate critici și cooperatorilor din comuna Dragoș Vodă, care au neglijat prășitul porumbului și altor culturi. Lanul de porumb in care pătrunde secretarul general al partidului este inalt a- proape cît un stat de om, cu tulpină viguroasă, anunțînd o recoltă bună pe care prășitul la timp ar spori-o și mai mult.La Slobozia, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu manifestă aceeași preocupare și grijă pentru soarta recoltei, apreciind măsurile luate de a se strînge în cel mai scurt timp griul și alte culturi de pe suprafețele amenințate de viitura apelor Ialomiței.Se atrage totodată atenția că nu în toate locurile este pusă la adăpost recolta, că nu se acționează cu cea mai fermă hotărîre pentru ca întreaga populație să iasă pe ogoare.în discuția pe care o are cu tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Poliție Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care, ca și ceilalți membri ai Comitetului Politic Executiv. se află în județul unde a fost trimis pentru a sprijini desfășurarea întregii activități în aceste zile, precum și cu tovarășul Vasile Marin, prim-secretar al Comitetului județean Ialomița al P.C.R., secretarul general al partidului, se interesează de ansamblul de acțiuni întreprinse pentru a se stăvili apele în revărsarea lor posibilă spre oraș, odată cu atingerea nivelului maxim al rîului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage atenția și aici că trebuie desprinse concluzii care să vizeze o perspectivă clară a lucrărilor ce trebuie efectuate in viitor, astfel încit asemenea situații să nu se mai repete. In acest context, se relevă necesitatea, creării unor lacuri care să absoarbă surplusul de apă înainte de punctul de intrare a țrîului în oraș, să fie realizată o cornișă" de protecție de-a lungul malului și al cărei planșeu superior să reprezinte, în același timp, principala cale de comunicație în această zonă.Ca pretutindeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt salutați cu multă bucurie, cu sentimente de dragoste de oamenii muncii.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu se încheie in orașul Urziceni, secretarul general al partidului revenind aici la puține zile după ce a controlat stadiul acțiunilor de combatere a revărsărilor, hotărind pe 

loc noi măsuri impuse de această situație.Pi’imul secretar al Comitetului județean Ilfov, tovarășul Constantin Drâgan, precum și primarul orașului țin să sublinieze că datorită sprijinului primit din partea secretarului general ai partidului s-a putut acționa mai eficient, s-a asigurat o a- provizionare corespunzătoare cu alimentele de primă necesitate, au putut fi adăpostiți oamenii ale căror case au fost distruse sau au avut de suferit de pe urma inundațiilor. în prezent; cu excepția unej întreprinderi, toate celelalte unități lucrează, atenția fiind acordată recuperării restanțelor din activitatea productivă.Apreciind că se acționează in direcția diminuării efectelor inundațiilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază, în același timp, că nu au fost luate de către comitetul județean toate măsurile ce se impun pentru ca în agricultură să se evacueze cît mai rapid apa de pe terenuri, să se treacă cu hotărîre la recuperarea întregii recolte, să se efectueze lucrările agricole necesare.Astăzi, subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu prea am văzut oameni pe ogoare. în baza stării de necesitate, comitetul județean trebuia să mobilizeze întreaga populație pentru a asigura salvarea întregii recolte, în frunte cu primarii, cu activiștii de partid, toți sătenii — bărbați, femei și copii — să iasă pe cimp, să secere, să stringă griul cu mîna, să nu aștepte combinele care nu pot intra încă pe anumite terenuri, să fie culeși cartofii și alte culturi, iar acolo unde este necesar să se treacă de urgență la reînsămînțarea terenurilor. în mod organizat, comitetul județean de partid trebuie să asigure ca toți oamenii să lucreze de dimineața pînă seara și, dacă este necesar, chiar Și noaptea.Primul secretar al comitetului județean de partid l-a asigurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că indicațiile sale vor fi îndeplinite întocmai și în termenul cel mai scurt.Cu convingerea că în scurtă vreme activitatea acestei localități, datorită măsurilor luate, va reveni la normal, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat un cald rămas bun de la. locuitorii orașului Urziceni.întreaga vizită a pus in evidență preocuparea și grija secretarului general al partidului pentru ca în aceste zile, cind oamenii muncii din numeroase județe sint confruntați cu o situație grea, ‘activitatea în economie, în industrie și agricultură. să se desfășoare din plin, depășindu-se rapid momentele dificile printr-o maximă organizare. prin acțiuni energice, bine gindite. care să aibă în vedere valorificarea tuturor posibilităților, asigurindu-se în ritm susținut dezvoltarea social-economi- că a țării noastre.

Din agenda zilelor
(Urmare din pag. I)care acționează cu hotărîre pentru apărarea de furia apelor a unor cartiere și obiective industriale ale Capitalei.în cursul dimineții, la bordul unui elicopter, tovarășul Nicolae Ceaușescu a controlat o mare zonă cuprinsă de ape sau amenințată de viituri din apropierea Capitalei și la locul de pătrundere în oraș a rîului Dîmbovița.Elicopterul a aterizat pe raza comunei Dragomirești-Vale. Aici, unde digul de protecție a cedat sub presiunea apelor acumulate, au fost imediat mobilizate importante forțe umane și mijloace tehnice pentru închiderea spărturii produse. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a stabilit pe loc măsuri concrete pentru diminuarea consecințelor ruperii digului de protecție.La Ciorogîrla, unde in timpul nopții s-a acționat pentru deversarea unei părți din apele revărsate în lacurile din nordul Capitalei, s-a intervenit energic, în continuare, în cursul dimineții, pentru a împiedica creșterea debitului Dîmboviței.Reîntors în zona stăvilarului Ciurel, secretarul general al partidului a examinat. împreună cu activiști de partid și de stat din Capitală, cu specialiști, modul în care se desfășoară lucrările de consolidare a digurilor, a stabilit noi măsuri pentru intensificarea muncii de prevenire și limitare a efectelor inundațiilor.Cu forțe sporite se procedează la întărirea digurilor între stăvilarul Ciurel și Grozăvești, la protejarea obiectivelor și bunurilor din zonele amenințate.In locurile inundate sau amenințate de revărsarea apei — din jurul Capitalei — și în special în zona de pătrundere a Dîmboviței în oraș — acționau permanent peste 30 000 de oameni ai muncii.La indicația tovarășuluiNicolae Ceaușescu s-au înălțat diguri de protecție din saci cu nisip și pămint, îndeosebi în jurul întreprinderilor amplasate pe malurile mai joase ale Dîmboviței — la Semănătoarea, Grozăvești și alte unități economice. Datorită acestor acțiuni, numai o parte din cartierele Ciurel și Crîngași a fost afectată de apă; cu ajutorul autoamfiblilor și bărcilor au fost evacuate familiile din casele inundate.în mai multe rînduri, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, împreună cu alți tovarăși din conducerea de partid și de stat, s-au deplasat în mijlocul locuitorilor cartierelor Ciurel și Crîngași, unde militarii, sprijiniți de cetățeni, acționează pentru limitarea : pătrunderii apei în această zonă a orașului. Tovarășii Manea Mă- nescu. Emil" Drăgănescu și Gheorghe Cioară, miniștri, precum și membri ai conducerii Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, ai unor ministere economice, activiști de partid, alți factori de răspundere, acționează pentru traducerea operativă în viață a indicațiilor secretarului general al partidului.Examinînd situația apelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat specialiștilor să ia măsuri pentru liniștirea viiturii in fața stăvilarului Ciurel, prin lărgirea malurilor in amonte. Totodată, s-a dat ordin pentru ancorarea stăvilarului în vederea prevenirii ruperii acestuia și inundării unor zone ale Capitalei în care se află importante obiective economice și social-culturale. în mod concret, secretarul general al partidului a dirijat în acest sector atît de afectat de inundații acțiunile de apărare, coorz donind munca echipelor de lucru pe un larg front, dind dispoziții pentru intensificarea e- forturilor de salvare a bunurilor cetățenilor ale căror case au fost cuprinse de apă.„Să facem totul — a spus tova- 

de vineri și sîmbătărășul NICOLAE CEAUȘESCU - pentru a stăpîni și reține apele in această zonă, pentru a nu da voie viiturii să pătrundă cu violență in București".Timp de citeva ore, sub directa supraveghere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, muncitorii de la unitățile economice de aici, împreună cu militarii, au acționat energic pentru temporizarea și stabilizarea apelor, lărgind malurile.După un nou survol asupra zonelor Dragomirești și Roșu- Nord, unde din nou secretarul general al partidului a controlat modul cum se acționează cu fermitate pentru întărirea digurilor de apărare, elicopterul s-a înapoiat în cartierul Ciurel, unde situația viiturii impunea noi măsuri.Secretarul general al partidului, după ce a inspectat zona stăvilarului și a podului, a dispus reorganizarea apărării în acest sector al Capitalei. S-a indicat deschiderea unui nou canal de scurgere a apei spre o zonă laterală, unde pagubele care ar putea fi provocate sînt infime, obținîndu-se în schimb o reducere a presiunii apelor în zona stăvilarului. De asemenea, s-au luat măsuri pentru consolidarea malului sting al Dîmboviței.în tot timpul acestei dramatice încleștări cu apele, locuitorii a- cestui cartier l-au înconjurat cu dragoste pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresînd vii mulțumiri pentru acțiunile și măsurile pe care le-a luat personal în vederea salvării vieții și a- vutului lor.Acțiuni intense s-au desfășurat neîntrerupt în zonele Grozăvești, Operă. Operetă, Izvor, Șerban Vodă, între Piața Unirii și Abator, unde în jurul orei 16.45 apele depășiseră cu 10—20 cm partea inferioară a planșeu- lv.i de trecere al podurilor de aici. în toate întreprinderile și instituțiile situate de-a lungul cheiului Dîmbovița, concomitent cu măsurile luate pentru asigurarea continuității producției, un mare număr de oameni ai muncii au luat parte la acțiunile de protejare a acestor o- biective economice și a cartierelor învecinate.în zona podului de la Abator peste 5 000 de oameni ai muncii și membri al gărzilor patriotice de la uzinele „Timpuri Noi", ..Flacăra Roșie", „Biofarm", de la alte întreprinderi și instituții din sectoarele 4 și 5, împreună cu peste 1 000 de militari în termen, au umplut și amplasat 27 000 de saci de nisip, au amenajat diguri de piatră.în condițiile creșterii continue a apelor, ale tendinței lot de depășire a nivelului podului și malurilor rîului din această zonă, situație înregistrată în jurul orei 16,20, s-a înălțat un dig de saci de nisip, pietriș și pămînt de 1 metru înălțime.Pe lîngă măsurile luate pentru prevenirea inundării unităților de producție, de la Piața Unirii și pînă la periferia de sud a orașului, circa 10 000 de oameni ai muncii, militari, lucrători ai Ministerului de Interne, formațiuni ale gărzilor patriotice. cetățeni ai orașului au construit diguri de apărare din saci de nisip și alte materiale în dreptul fiecăruia dintre podurile care traversează Dîmbovița. Baraje cu saci de nisip și' alte materiale au fost așezate la intrarea tuturor străzilor de pe malul drept al Dîmboviței, în unele zone de cartiere situate de-a lungul Dîmboviței, datorită suprasaturării canalelor. apa a refulat pe această cale în subsolul unor clădiri și pe porțiuni de străzi : au fost puse în funcțiune motopompe pentru evacuarea apei.Este o mare concentrare de forțe. Peste tot se acționează cu calm, cu fermitate.La ceasurile amurgului, elicopterul la bordul căruia se a- flau tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, survolează din nou zona stăvilarului.După ce. pe parcursul zilei, secretarul general a fost de,cî- teva ori aici, conducind operațiile de zăgăzuire a apelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a revenit in mijlocul celor ce înfruntă cu bărbăție puhoaiele. Apreciind că s-a muncit bine, secretarul general a indicat ca forțele aflate la stăvilar să ră- mînă în stare de alertă pentru a supraveghea evoluția situației, chiar dacă apele au scăzut în a- monte, și a putea interveni o- perativ la nevoie. De asemenea, a hotărît să se ia măsuri pentru asigurarea sistemului electric de ridicare și coborîre a stavilelor și pentru iluminatul zonei.Prezența secretarului general al partidului în tot cursul nopții și al zilei de sîmbătă în punctele critice de pe cursul Dîmboviței a constituit o certitudine generatoare de noi e- nergii în lupta cu apele revărsate, un puternic imbold pentru toți cei care. în aceste momente de grea încercare, răspund cu înalt simț patriotic chemării adresate de tovarășul Nicolae Ceâușescu întregului popor pentru a preveni și înlătura grabnic efectul inundațiilor, pentru a asigura desfășurarea normală a activității. (Agerpres)
*
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DÎMBOVIȚA„ACȚIUNEA
• Pericolul a trecut, continuă munca și starea de 

veghe.
® 1500 

culante și 
cavatoare 
amfibii • ș.a., participante la operațiunile de salvare 
a zonelor periclitate.
• Apa a coborît sub poduri, dar lupta împotriva 

ei mai continuă în subterane. S-a declanșat „acțiu
nea subsolurilor". 18 la sută din viața economică a 
Capitalei se desfășoară în subteran (depozite de măr
furi, garaje, rețele de comunicații, conducta de gaze 
și termoficare, canale de aducțiune și de eliminare a 
reziduurilor etc.). 20 echipaje de pompieri, sprijiniți 
de formațiuni voluntare continuă evacuarea apelor 
infiltrate din Dîmbovița în subsolurile de la : C.E.T.- 
Grozăvești, Spitalul de copii Cotroceni, Teatrul Bu- 
landra, Hala Unirii, Hanul lui Manuc, întreprinderea 
„Dîmbovița", întreprinderea „Timpuri Noi“ și din 
locuințele aflate în preajma cursului rîului.

® Se organizează controlul rezistenței tuturor po
durilor și al conductelor principale și sistemelor de 
alimentare cu energie electrică.

• Pîine pentru zonele afectate, pentru întreaga 
populație a Capitalei : au fost realizate suplimentar, 
zilnic, 300 tone de produse de panificație.

• în zonele inundate au fost mobilizate cisterne 
pentru distribuirea apei potabile.

• Se lucrează la repunerea sub tensiune a celor 
13 stații de transformare surprinse de inundație. Vor 
primi lumină scenele teatrelor Mic și Bulandra, lo
cuințele din cartierul Crîngași, Piața Bucur, 
Plevnei ș.a.

• Numeroși medici, muncitori, economiști 
Spitalul Fundeni, întreprinderile „Timpuri 
„Automatica", Industria bumbacului, I.P.R.S.
sa,

mijloace tehnice, din care 800 de autobas- 
autocamioane, 80 de buldozere, 60 de ex- 
și automacarale, 35 de bărci cu rame, 8

Calea

de la 
Noi", 

Bănea- 
„23 August" și-au întrerupt concediul, cerînd să 

fie înrolați în echipele de intervenție ale Comanda
mentului Capitalei.

ALARMA

zilei de sîmbă-

Vineri noaptea la comandamentul municipal de apărare împotriva inundațiilor s-au luat primele măsuri prioritare : a- părarea tuturor obiectivelor de care depinde asigurarea cursului normal al vieții și activității o- rașului prin constituirea de formații speciale de intervenție. Dîmbovița avea cote normale, încă, atunci cind sute de camioane și autobasculante au început să transporte mari cantități de saci cu nisip și pămînt, panouri prefabricate care s-au transformat apoi, rapid. în diguri de protecție. Prioritare : u- zinele dar și spitalele, instituțiile dar și locuințele oamenilor — aceasta a fost deviza de lucru a tuturor membrilor comandamentului.La capătultă vom .afla că în locurile amenințate de ape sau inundate au acționat peste 30 000 de oameni ai muncii, membri ai gărzilor patriotice, militari, studenți, e- levi, în tot cursul zilei dialogurile purtate la comandament au evidențiat inițiativa exemplară a comuniștilor din Capitală, care. mobilizînd forțe umane și tehnice au trecut de multe ori la acțiune fără să aștepte vreo dispoziție. La „Dîmbovița", se comunică : muncitorii ieșiți din schimb au construit baraje de protecție, au pus la adăpost de metri pătrați de piele și rechi de pantofi ; cei de „Pionierul", printre altele, vagoane de talpă și 100 000 . rechi încălțăminte ; la „Semănătoarea" în cîteva minute drumul anei a fost barat de către muncitorii care au acționat ca unul.Si iată momentul alarmei :La Dragomirești Vale, se aude dintr-un receptor, apele au a- tins un nivel periculos. Pauză. „Ce face digul pornește întrebarea calm, atît cît^o asemenea întrebare poate să fie „e- nunțată" calm.„Digul de protecție a cedat...". Din clipa aceea cursa de urmărire a centimetrilor care cresc a căpătat, aci, la comandament o tensiune explicabilă. Cîteva zeci de mii de oameni erau la posturi pe întregul curs al Dîmboviței...
TOATE FORȚELE 

PE SPLAI I

mii pe- la 10 pe-

și salvează oameni și bunuri din Colonia Băncii. în aval a fost ridicat un- dig de protecție. S-a lucrat la amenajări la stăvilar. Punctele de lucru sint multiple. E un vast cimp de bătălie in toată zona Crîngași, Giulești". Mai mulți tineri intervin cu bărcile pentru scoaterea din incinta inundată, în amonte, a bunurilor și oamenilor sinistrați. Sint aceiași care au fost pre- zenți încă de dimineață, de ia orele 6, pe dig : Aurelian Varga, Vasile Grecu. Nicolae Borangic, Constantin Tudor, toți de la I.M.E.B. și Dumitru Nicolae, frații Dan și Ion Grecu, de la Fabrica de țigarete. Au salvat tot ce se putea. De două zile au lucrat la dig și la Stația de pompe de la Roșu și cei 450 de muncitori de la IREMOAS. „Mai sosesc încă 150 de lucrători, ne informează tovarășul Oliviu Hulu- ban, locțiitor al secretarului de partid. Echipe permanente cu 300 oameni pe schimb, sînt gata să intervină la primul semnal", în vreme ce la IREMOAS se lucrează organizat, fără ca producția să fie afectată, sosesc și cei 150 de oameni, toți tineri, care ajută la evacuarea locatarilor din Crîngași. Digul din a- valul barajului a cedat și străzile sînt inundate. Detașamente ale gărzilor patriotice de la Fabrica de bere, „Semănătoarea" și alte întreprinderi îi ajută pe cetățeni să scoată în afara pericolului bunurile personale.Revenim la dig împreună cu subunitatea din care face parte caporalul Nicolae Cuc. Militarii intervin prompt, dirz, știu ce au de făcut. De altfel, ei au acționat toată noaptea trecută la izolarea cătunului Giulești. Acum, încarcă și transportă saci cu pă- mînt în zona din fața cartierului Crîngași. în primele rinduri, neobosiți, lucrează soldații Preda G. Bălăceanu, Adrian Burlacii, caporalii Adi Lăzăreanu și Emil Periat.în vreme ce la dig mii de oameni cu unelte și utilaje intervin fără odihnă, de-a lungul rîului Dîmbovița stăruie o singură chemare : „Toate forțele pe Splai". Fiecare pas este un punct de intervenții operative, apărat cu bărbătească îndîrjire".
PODURI SUB PRESIUNE

De la Ciurel la Abator, 9 reporteri ai „Scînteii tineretului" 
au urmărit, timp de 24 de ore, bătălia pentru punerea 

in „chingi a rîului care amenința orașul

de de la Întreprinderi și instituții, detașamente de gărzi patriotic», unități ale Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, de la Centrala construcții-montaj și altele. Se consolidează și se Înalță zidul de apărare din zona barajului. Toate forțele sint intr-o încordare supremă. Venirea la fața locului a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. imprimă acțiunii mai multă hotărire si calm. Formațiile ce sosesc sînt imediat dirijate spre locurile de primă urgentă. îl întîlnim pe dig pe tovarășul Mihai Hîrjeu, prim secretar al Comitetului municipal U.T.C. „De aseară, ne relatează dinsul, s-au organizat echipe cu utilaje, care consolidează digul

Ora 10. Mare concentrare forte. Sosesc mii de oameni
Șerban Vodă, Elefterie, Co- troceni, Hașdeu, Grozăvești, Știrbei Vodă, Mihai Vodă. Sînt nume de poduri ale Capitalei. Peste Dîmbovița — apă liniștită— au venit puhoaie. Sus, undeva în amonte, la „capătul apelor" la rambleul canalului Dragomi- rești — Chitila, ploile căzute în urmă și apele revărsate au format un lac uriaș de acumulare, estimat la circa 3,5 milioane m.c., în stare potențială de a face oricînd ravagii. La ora 11.00 intrase sub podurile Capitalei. De la Ciurel — stăvilar, pină la ultimul pod de la Abatorul vechi— creasta de val aducea pe talazuri, smulgind pomii și sălciile, o cantitate de circa 1.5 milioane m.c. de apă. Impresionante forțe umane, alcătuite din gărzile patriotice, detașamente militare, echipe muncitorești, lucrători de miliție și pompieri, au trecut la organizarea apărării podurilor cu nume istorice, înscrise în file de cronică. Un cen-

timetru de creștere, zece, douăzeci, treizeci — apa urca neîntrerupt. Spre ora 17 — valurile bateau în cheia de boltă a podurilor. Acestea intraseră sub presiune, erau în pericol ; plan- șeul compact al Dîmboviței, putea să explodeze. Stare de a- larmă, tensiune de luptă... Sa dă o bătălie cu apa. mai aprigă, decît s-ar fi dat cu focul. Și foc și ape a cunoscut în istorie Capitala noastră. Și nici de această dată, cetățenii orașului, nu au permis forțelor oarbe să se dezlănțuie.
„NU VOM PLECA 

PÎNĂ CE PRIMEJDIA 
NU VA FI ÎNLĂTURATĂ!"La întreprinderea „Semănătoarea" munca pentru apărarea uzinei este in toi. Inginerul Virgil Marin ne spune că lucrul a început încă de la ora 5 dimineața. Zeci de mașini cară nisip și pămint pină lingă curtea uzinei. Aici, muncitorii umplu sacii de plastic, ridicînd astfel un zid împrejmuitor. Apa este incă departe, dar măsurile de precauție sint mai mult decît necesare. „Vrem să nu fim prinși nepregătiți !“ ne spune un tinăr aruncind pe umăr unul dintre sacii plini cu nisip. A- ceeași hotărire se desprinde și din declarațiile celorlalți muncitori cu care stăm de vorbă.în cealaltă parte, chiar pe malul Dîmboviței — o Dimbo- viță învolburată, au sosit militarii. Și munca tinerilor in uniformă are ca scop prevenirea unei posibile inundații. Maiorul Ene Anton ne explică amănunțit „misiunea de luptă primită" : „Sintem aici peste 800 militari. Trebuie să construim un dig cu care să apărăm malul drept al Dîmboviței. Dacă va fi nevoie — și noi nu dorim aceasta ! — vom participa la evacuarea populației. S-ar putea ca apa să depășească digul pe ca- re-1 construim și atunci militarii vor interveni pentru salvarea vieții și bunurilor oamenilor...". Mai aflăm că acești tineri muncesc fără întrerupere de trei zile. Au lucrat in comuna 30 Decembrie la întărirea digului de acolo și în încă cîteva comune din împrejurimi.în cabina camionului condus de Marian Florea, în drum spre cartierul Ciurel, aflăm că încă de cind nu dăduseră zorile, el a cărat pămînt și nisip fără întrerupere. Șoferul este destul de îndîrjit contra furiei apelor. „In comuna natală, Stoienești, — ne spune el — părinții mei au trăit tragedia inundației. Am aflat că sint la adăpost. Acolo, ca și mine, au acționat alți șoferi, alți oameni vrednici. Voi conduce mașina fără odihnă pină cind voi vedea primejdia îndepărtată...".Aceiași oameni de la Semănătoarea, pe care i-am întîlnit, nelipsiți de la locul luptei cu apele, îi aflăm, duminică dimineața, la lucru, în ateliere. Mulți tineri, în majoritate din cei care locuiesc la căminele pentru ne- familiști, s-au oferit să rămînă la muncă, sau să intervină acolo unde va fi nevoie. 30 de camere ale căminelor au fost puse la dispoziția muncitorilor navetiști.Intrăm în secțiile întreprinderii. în turnătorie se lucrează, la prelucrări mecanice se lucrează. la sculărie, strungărie, montaj, de asemenea. Aflăm de la tovarășul Alexandru Lăstun, secretar al comitetului de partid, că s-au prezentat la lucru peste 800 de muncitori, care au ținut, prin realizarea unei producții in valoare de circa 1,2 milioane lei, să diminueze pagubele produse de revărsarea Dîmboviței. în această zi de odihnă, transformată în zi de lucru, au fost recepționate 12 combine, care au luat drumul ogoarelor. întregul colectiv de la Semănătoarea a hotărit să-și prelungească programul de lucru, în următoarele zile, cu trei ore.
UNDA DE ȘOC VA FI 

STĂVILITĂ IPodurile Grozăvești și Cotroceni mai sînt încă deschise traficului. Se așteaptă cu înfrigurare, cu încordare sosirea undei de șoc. Pină atunci, șuvoiul de mașini și oameni taie grăbit și sonor pîrghia de nămol și apă a Dîmboviței.Ora 12. La Spitalul de copii Cotroceni schimbul de noapte a rămas pe loc. Schimbul de după-amiază a venit mai devreme. întregul personal, precum și cele 30 de mame internate evacuează depozitele din subsolul clădirii. La Uzina elec-

trică Grozăvești schimbul de serviciu constată existența unor masive infiltrații de apă in subsolul centralei. Sînt chemați pompierii și ostașii, schimburile întreprinderii mobilizate pe loc.Ora 12,30. Apare unor scurt-circuite la Grozăvești. Se primește minister dispoziția de temporară a activității tive. Voltmetrele, ampermetrele, toate aparatele marii termocentrale cad pe „0“. 1000 de muncitori, sute de ostași ridică și consolidează digurile de apărare. Sosesc noi motopompe pentru evacuarea apei din subsoluri.Ora 14. O sută de copii de la Spitalul Cotroceni sînt pregătiți pentru evacuarea (dacă va fi cazul) la cele trei spitale dinainte stabilite : 23 August, Batiștei și T. Vladimirescu. La poarta ICECHIM-ului cercetătorii ridică un dig din saci de pămint. Pe Splai, șiruri de tineri cu valizele în mină părăsesc căminele din Ciurel.Ora 16. „Apa crește : minutul și centimetrul", remarcă un tî- năr locotenent. Pe podurile Grozăvești și Cotroceni circulația autovehiculelor a fost oprită. Valurile Dîmboviței bat acum in conductele de traversare. Cițiva ostași și-au îmbrăcat plutele de salvare. Cu incrîncenare, cu cerbicie se înalță noi diguri de âpă.I*<cLTCOra 16,30. Mai sînt 10—15 cm■ pină la arcadele celor 5 poduri din zona Grozăvești-Cotroceni. „Apa. fir-ar ea să fie de apă", il aud pe Ion David, muncitor la centrala Grozăvești. „In trei ore 
a urcat un metru și jumătate. Alături de el, cu aceeași privire de oțel, limpede și aspră totodată, stau electricianul Marin Bugneriu și maistrul Dan An- toniu, „Apa. fir-ar ea de apă să fie !“, mai aud. Unda de șoc se apropie. Cu agilitate de felină, cu masivitate de pachiderm. Deasupra ei stau totuși oamenii. Cu tot ceea ce au ei mai calm în fața violenței, cu tot ceea ce au ei mai uman in fața sălbăticiei dezlănțuite.6 VII. ora 8. Ritm intens de lucru la centrala Grozăvești. Constantin Fulga. directorul întreprinderii „Electrocentrale" ne comunică : „Se fac ultimele măsurători in vederea pornirii. In cel mult 24 de ore centrala electrică va fi repusă în funcțiune".

ZIUA DE VEGHE 
ARE 24 DE OREPodul Operetei. Foșnetul molcom al -Dîmboviței cea de toate zilele s-a transformat în vuietul amenințător al unui a- devărat torent. Mii de bucu- reșteni o privesc intens, în tăcere. măsurînd din ochi fiecare centimetru cîștigat de furia a- pelor. Dar aici, în acest punct al orașului, cei care privesc sînt foarte puțini. Peste 600 de muncitori, ostași și membri ai gărzilor patriotice muncesc zi și noapte de 50 de ore, pentru a preîntîmpina revărsarea Dîmboviței. In jurul pieței și de-a lungul taluzurilor sînt pregătite forțe umane și materiale pentru ca eventualul moment al revărsării să fie cit mai puțin resimțit de cetățenii cartierelor învecinate. Podul este păzit de e- chipe de intervenție conduse de col. Pavel Grecu. „Am adus la fața locului suficiente forțe de muncă și utilaje de strictă necesitate — bărci, mașini, motopompe — și am organizat un flux continuu de aprovizionare cu saci cu nisip".Ora 14.30. Apele cresc cu 15 cm pe oră. Brațele obosite se mișcă parcă mai alert. Toate punctele de lucru în acțiune ! Dîmbovița iși accelerează cursul. Mașini încărcate cu saci cu balast trec intr-un ritm neîntrerupt de-a lungul cheiurilor. Organele de partid și de stat se află în fruntea comandamentelor de intervenție. Ziua de veghe a devenit de 24 ore : pentru Constantin Poțincu, secretar U.T.C. la întreprinderea Electromagnetica, pentru Gheor- ghe Cojocaru, la .sau Constantin Neagu, secretar al Uzina de Pompe, ca și pentru elevii sergenți Sever Astalacin și Grigore Ivan, caporal Bujor Oprea, soldații Ion Florea și Petru Stoichescu. Dar nu putem cuprinde totalitatea eroilor a- cestor zile de veritabilă luptă pentru apărarea orașului.Ora 16. Apele cresc cu 30 cm/oră. Se cer de urgentă motopompe la hala Unirii. Prin radio se comunică că subsolul ha-

Toate sintpericolul centrala : de la încetare produc-

secretar U.T.C.întreprinderea Panificația,comitetului de partid —

în Capitală a fost 
realizata duminică 

o producție globală 
de peste 110 milioane

lei este plin cu mărfuri. Tovarășul Eugen Trandafir, director al Comalimentului, cere de urgență 100 oameni pentru mutarea mărfii. De ce acum, tovarășe director, cind comandamentele sînt organizate încă de ieri ? Iată, deci, și un prilej de a trage concluzii cu privire la mai buna organizare.Spitalul Brîncovenesc. Stăm de vorbă cu dr. Teodor Ionescu, locțiitorul secretarului comitetului de partid pe spital. „Am organizat comandamentele de ieri la prinz. în magazii avem provizii alimentare pentru două săptămini. Apa potabilă este de asemenea o problemă rezolvată. Numeroși medici asigură gărzile. benevol, iar sălile de operații pot funcționa și in stare de calamitate". Aflăm că subsolurile au fost evacuate astă noapte, cazanele duetele de gaze — oprite.Ora ~Operetei. ____crească. Barajele gata, zona

imposibilă. Instalațiile pentru evacuarea apelor funcționează, însă, la capacitatea maximă, astfel incît există certitudinea că fabrica va putea să-și reia activitatea normală chiar astăzi.
ORE CRITICE. 

OAMENI EROICI
2

încă de și con-17. Revenim pe podul Apele continuă să ad-hoc sint Apa va fi localizată in pieței.
LA ADĂPOSTUL 

DIGURILOR, 
PRODUCȚIA 
CONTINUĂaflase, deja că Intre oreleSe . _________ _____________14 și 17 viitura avea să atingă cotele maxime. în numai o oră și jumătate — de la 12,30 la 14,00 — apa a crescut 80 cm.Amenințarea este intr-adevăr foarte serioasă. Pe o întindere de cîteva sute de metri se găsesc marile uzine „Timpuri Noi", fabrica de încălțăminte „Dîmbovița", fabrica de produse din carne „Mistrețul", Spitalul „Bucur", linii de inaltă tensiune, precum și sute și sute de locuințe aflate intr-un grav pericol de distrugere. Deja, sub năvala apelor rîului, gurile de canalizare au început să răbufnească în afară, inundînd subsolurile caselor. A fost afectată, de asemenea, instalația electrică a uzinelor „Timpuri Noi".Este o atmosferă de febrilă așteptare dâr și de pregătire tenace, lucidă și organizată a luptei împotriva stihiei naturii, pentru prevenirea unor distrugeri mai mari. Au fost mobilizate in acest punct al cursului Dîmboviței prin Capitală forțe umane și materiale capabile să facă față oricărei situații. Alături de militari ai trupelor de pompieri, de membri ai organelor de securitate, ai gărzilor patriotice, acționează cu energie și devotament patriotic sute de muncitori de la „Timpuri Noi", „Dîmbovița", precum și locuitorii imobilelor din apropiere. Au venit, intr-un spirit de admirabilă solidaritate umană, muncitori de la întreprinderile „Republica" și „Pionierul" pentru a da o mină de ajutor.Pe poduri, grupuri de muncitori, înarmați cu căngi, scot din viitoarea rîului bușteni ce trec cu viteză și care amenință să spargă conductele aflate sub apă. Pentru mai multă siguranță, conducta de telecomunicații aflată lingă podul din dreptul uzinei „Timpuri noi" este ancorată de mal prin cabluri de oțel. Aceeași activitate febrilă și in incintele întreprinderilor. Sint supravegheate gurile de canalizare, instalațiile e- lectrice. Fiecare mașină a fost încredințată pazei grupelor de muncitori formate in vederea prevenirii inundației. Intrările în secțiile unde producția continuă sînt nisip.Totuși, că. Spre parcă plutesc pe apă.Duminică dimineața. Pe același traseu al rîului apele au scăzut simțitor. Echipele de luptă împotriva inundației, rămase în tot cursul nopții la post, au reușit să prevină stricăciuni grave. Am intrat în uzina „Timpuri Noi" și în fabrica „Dîmbovița", în cele mai multe secții ale uzinei „Timpuri Noi" producția continuă din plin. în numai cîteva ore motoarele electrice au fost repuse în funcțiune. In curtea întreprinderii grupuri de muncitori acționează cu pompe pentru evacuarea subsolurilor inundate, ca și a secției montaj în care a pătruns apa răbufnită din gurile de canalizare. în schimb, la fabrica „Dîmbovița" producția este întreruptă. Datorită pătrunderii viitoarei prin gurile de canalizare. fapt petrecut in cursul nopții, aprovizionarea cu energie electrici, este, deocamdată.

La ora 15, la punctul nr. _ aflat în dreptul întreprinderii „Abatorul" este prevăzută ora critică a viiturii. Pină atunci mai sînt 5 ceasuri de așteptare, mai exact de luptă. De patru nopți, ostașii nu s-au odihnit nici o clipă, au gura amară de oboseală și sete, spune lt. colonel Ion Isticioaia, comandantul frontului de lucru. Acum acționează cu toată forța ostași și o- fițeri din Comandamentul pompierilor : 14 mașini scot apa din fața podului care o stăvilește și o aruncă cu înzecită putere. Mo- topompele trag apa pe ambele părți, dar Dîmbovița crește cu 8 cm intr-un sfert de oră.' Sonda avertizează : de la nivelul inițial, numit convențional 5 cm., în jurul orei 14, cotele se dublaseră. Nici un moment de panică și derută. Organizare și ordine minuțioasă intr-un front care se cheamă pentru locuitorii de pe malurile Dîmboviței — bătălia cu apele.Ora 15.30. Se retrag dispozitivele și mijloacele de luptă folosite pină în prezent. Apa s-a ridicat la o palmă de gura podului. Alte mașini de nisip se aduc în rezervă, digurile sint supraetajate. . Comandanții frontului de lucru au stabilit, după prognoza hidrologilor că aceste 20 de minute constituie ora critică. Dacă va trece peste pod, apa va fi obligată să ocolească cele două acolade de diguri și să se scurgă din nou in Dîmbovița. Forțele se regrupează. Se aduc cisme și sticle cu apă minerală. Partea stingă a Dîmboviței aparține sectorului 4 și cea dreaptă, sectorului 5. Dar, intr-un consens de conștiință, cei 11 000 de cetățeni nu mai aparțin acum de- cit acestei datorii comune : revărsarea trebuie oprită. Formula ..Permiteți să raportez" se aude des rostită in microfoanele aparatelor de radio. între 15,30 și 16 viitura a avut cea mai vertiginoasă creștere. La digul din dreapta, apa se prelinge pieziș, dar încă nu e nici un pericol.La fiecare din pontoanele de veghe, în care rîul atacă din răsputeri a existat o oră dramatică. Oră de maximă tensiune și încleștare. Solidaritatea le-a dat puterea bucureștenilor de a se apăra, de a rezista.Cotele Dîmboviței bat in retragere. Respirăm pentru clteva ceasuri liniștiți. Dar în noaptea de simbătă spre duminică, locuitorii Capitalei cercetau, cu neascunsă îngrijorare fața calmă a rîului. Pină dimineața, Dîmbovița a fost străjuită de ochii a mii și mii de bueu- reșteni.

Bucureștenii au fost prezenți duminică cu toții, în întreprinderi, pe șantiere, in alte sectoare de activitate, mulți dintre ei în schimburi prelungite, muncind cu deosebit elan pentru realizarea și depășirea sarcinilor ce le revin. Bilanțul bogat al realizărilor, valoarea importantă a producției obținute peste prevederi constituie răspunsul lor la apelul secretarului general al partidului, contribuția adusă la înlăturarea grabnică a efectelor inundațiilor și desfășurarea normală a procesului de producție, astfel incit dezvoltarea economico-socială a Capitalei, a patriei, să nu fie afectată cu nimic de inundații.Este demn de menționat o cifră globală : potrivit calculelor estimative, in cursul zilei de duminică oamenii muncii din industria Bucureștiului au realizat o producție globală in valoare de peste 110 milioane lei.în primele rinduri s-au aflat colectivele de oameni ai muncii din întreprinderile situate de-a lungul cheiului Dîmboviței. în tot cursul nopții de simbătă spre duminică, formațiuni speciale din aceste unități au fost la datorie pentru protecția întreprinderilor, au lucrat fără» Întrerupere la îndepărtarea urmărilor infiltrațiilor de apă, repunînd în stare de funcționare instalațiile, mașinile și utilajele, transportând materiile prime și materialele, produsele finite, reorganized depozitele evacuate.La Centrala termoelectrică Grozăvești, în paralel cu scoaterea apei din subsoluri au fost constituite echipe speciale pentru punerea în funcțiune a motoarelor demontate și ridicate la o cotă superioară, verificarea instalațiilor electrice, precum și a aparatelor de măsură și control. Aici, timp de trei zile, muncitorii, tehnicienii și inginerii au rămas la posturi, iar duminică dimineața au început manevrele de pregătire și pornire la grupul de 50 MW.De la dispeceratul central al uzinei de apă Grozăvești am fost informați că sursele Arcuda și Roșu au intrat în normal, asi- gurînd debitul Capitalei, iar uzina pompează la presiuni care acoperă necesarul de apă.La Semănătoarea. încă din cursul nopții au fost verificate toate utilajele care lucrează la cald și, apoi, in tot cursul zilei s-a lucrat normal. Duminică a fost expediat de aici un nou lot de combine spre județele unde campania de recoltare este in toi.La întreprinderea de încălțăminte „Dîmbovița" schimbul în* tîi a fost prezent la lucru cu întregul efectiv. Colectivul de aici s-a angajat să recupereze în cit mai scurt timp orele pierdute prin întreruperea curentului electric în cursul nopții de simbătă și să-și sporească eforturile pentru a produce mai mult și mai repede.La întreprinderea „Timpuri Noi", datorită măsurilor luate, nu s-au înregistrat nici un fel

de pagube materiale. în primele ore ale dimineții se mai găseau încă aici muncitori care stătuseră în uzină mai mult de 20 de ore. După ce au lucrat normal simbătă în schimbul doi, ei au rămas să demonteze motoarele de la mașinile-unelte, să întărească digurile din piatră și saci de nisip care protejau intrările în halele de producție. în curte apa avea atunci mai mult de o jumătate noaptea, să scadă, din nou probe la ________     ...jurul orei 10 dimineața ultima linie tehnologică din secția de prelucrări mecanice, unde pericolul fusese mai mare, era gata de lucru.De menționat că de la această Întreprindere au fost trimise in ajutor spre Găești 7 moto- compresoare de mare capacitate, iar un grup de 8 mecanici și electricieni au cerut să plece la Mediaș, pentru a ajuta la urgentarea lucrărilor de montaj și revizie a liniilor tehnologice din unitățile avariate. Este de notat aici și inițiativa colectivului de muncă de la secția de prelucrări mecanice, generalizată la această oră in toate sectoarele de producție, în legătură cu organizarea schimburilor prelungite și instituirea, incepînd de luni, prin unei sută

de metru. După ora 3 cind apele au început au început să monteze motoarele, au făcut mașini, astfel încît în

a unei săptămini record, care se scontează obținerea producții mai mari cu 5 la decît prevederile planului.Aceeași atmosferă de muncă intensă a caracterizat și activitatea colectivului de la Flacăra Roșie. Măsurile luate din timp — mutarea depozitelor de materii prime și materiale, a magaziilor de produse finite, înălțarea unor diguri protectoare — au făcut ca pagubele să fie neînsemnate. In timpul nopții în secțiile de Ia etaj s-a lucrat fără Întrerupere. Ceilalți muncitori au lucrat la evacuarea apei din curte și din unele sectoare. Duminică dimineața schimbul în- tîi, in toate secțiile care nu au fost afectate, a lucrat normal, realizînd chiar și depășiri ale sarcinilor de plan. Dorința de a obține însemnate producții suplimentare. prin care colectivul fabricii să contribuie la diminuarea pierderilor suferit» de economia națională, constituie esența unui mobilizator angajament, și anume de a livra, în cursul acestui semestru, peste prevederile planului, produse a căror valoare depășește 20 milioane lei.Duminică — zi de lucru obișnuită, Este firesc gestul oamenilor muncii din industria Capitalei, care după ore de încordată așteptare, de însuflețită activitate pentru protejarea întreprinderilor . și . instituțiilor, a bunurilor obștești și personale, au muncit cu abnegație, hotărîți să contribuie cu toată capacitatea la compensarea prin producții sporite a pagubelor produse de inundații.
CIRCULAȚIA

baricadate cu saci deapa continuă să creas- seară, cele trei poduri

(Agerpres)

BUCURESTEANA•>

A FOST RESTABILITĂ

LUCIA HOSSU
PAVEL PERFIL 
ION MARCOVICI 
NICOLAE ADAM 
TEODOR POGOCEANU 
TRAIAN GANJU 
VASILE RAVESCU 
GABRIELA ANGHEL 
GHEORGHE CUCU

De la tovarășul DUMITRU STOIAN — director general al întreprinderii de transport București, aflăm că în Capitală, în urma energicelor acțiuni întreprinse de echipele de intervenție ale întreprinderii, cu sprijinul populației locale, a fost restabilit traficul rutier pe toate arterele.Potrivit ultimei situații operative primită ieri după-amiază, continuă să fie impracticabilă linia de tramvai 13, între Podul Izvor și Podul Grozăvești unde echipe de pompieri acționează energic pentru scoaterea apei din subsolurile inundate și deversarea în Dîmbovița a apei din lateralele Splaiului.Din cauza acțiunilor de consolidare a Podului Ciurel, linia de tramvai 14, a fost și ea deviată.Fără a diminua cu nimic desfășurarea în bune condițiuni a traficului rutier, linia de troleibuz 93 a fost fracționată în două, in raza Podului Cotroceni

care a avut de suferit de pa urma revărsării Dîmboviței. La rîndul lor, autobuzele care treceau în mod normal peste Podul Știrbei-Vodă — au din cauza unor fisuri constatate — traseul deviat pe la Elefterie.Membrii de partid din conducerea întreprinderii și echipele de control ale serviciului circulație repartizate pe raza sectoarelor respective urmăresc îndeaproape modul cum se desfășoară circulația pe traseele Capitalei, adoptă la fața locului măsurile care se cuvin, astfel ca traficul rutier să se desfășoare normal.întregul parc de tramvaie, troleibuze și autobuze este pregătit pentru reluarea operativă a activității normale, pe măsura avizelor Comandamentului de apărare împotriva inundațiilor, de redare circulației a arterelor aflate încă în lucru.
BENONE NEAGOE

La „Semănătoarea" ziua de odihnă a fost zi rodnică de lucru. Foto ; GH. GLCV

a



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 I LUNI 7 IULIE 1975TELEGRAMEPreședintele Republicii Elene, CONSTANTIN TSATSOS, a trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :Profund mișcat de inundațiile dezastruoase care s-au abătut asupra tării dumneavoastră, pentru a doua oară intr-o perioadă de 5 ani, vă rog să acceptați, in numele meu personal și al poporului grec, expresia sentimentelor de sinceră simpatie față de poporul român prieten atit de crunt lovit de furia naturii.Primul ministru al Greciei, CONSTANTIN KARAMANLIS, a trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :Luind cunoștință de marile inundații care au lovit grav țara dumneavoastră mă grăbesc să vă exprim, domnule președinte, profunda simpatie și să vă asigur că poporul și guvernul grec împărtășesc sentimentul de amărăciune al poporului român prieten, căruia natura i-a afectat rezultatele trudei sale.Sînt ferm convins că datorită energiei sale inepuizabile, a curajului și perseverenței sale, poporul român va face față dezastrului și va Înlătura rapid consecințele sale.Președintele Republicii Islamice a Pakistanului, FAZAL ELAHI CHAUDHRY, a trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :Excelență,Am fost profund întristat de știrea privind dezastrul cauzat de largile inundații din România ca urmare a ploilor torențiale.In numele guvernului, al poporului pakistanez și al meu personal, vă adresez, Excelență, simpatia noastră cea mai profundă.Primul ministru al Republicii Islamice a Pakistanului, ZULFIKAR ALI BHUTTO, a trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă ;Excelență,Am fost adine îndurerat să aflu despre largile distrugeri cauzate de inundațiile din România.în numele guvernului, al poporului pakistanez și al meu personal, vă transmit, Excelență, cea mai adincă simpatie și afecțiune.

PLANUL CINCINAL

Comuna Axintele, satul Bratia, județul Ilfov. Tractoristul Stroe Neacșu, din partea Comisiei 
de Cruce Roșie comunale, a salvat și transportat 50 de copii.

AU ÎNDEPLINIT

CONSTANȚAColectivul de lucrători portuari din comandamentul flotei matirime Navrom-Constan- ța a raportat duminică îndeplinirea cincinalului la traficul maritim de mărfuriFăcînd sinteza rezultatelor obținute, se spune, între altele, In telegrama adresată cu acest prilej COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.. TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, raportăm că paralel cu îndeplinirea cincinalului cu 179 zile înainte de termen, colectivul nostru a realizat integral angajamentele în întrecerea socialistă pentru acest an, depășind traficul portuar planificat cu peste 500 000 tone mărfuri. A- semenea realizări au fost Înregistrate ca urmare a materializării indicațiilor dumneavoastră privind perfecționarea proceselor tehnologice de lucru și îmbunătățirea indicilor intensivi jje exploatare a sectoarelor de dane și utilajelor portuare, fapt care a făcut ca în prezent mărfurile de masă să fie operate complet automatizat, cu un randament la nivelul tehnicii mondiale, iar pachetizarea și con- teinerizarea să se extindă la o gamă tot mai largă de mărfuri.Complexul de măsuri aplicate a făcut posibilă reducerea timpului de staționare a navelor pentru operațiuni cu 45 la sută față de anul 1970 și cu, aproape 11 la sută față de anul prece

Binema
ZIUA CEA MAI LUNGĂ : Lu

ceafărul (orele 9; 12,30; 16; 19.30).
PAVLINKA : Central (orele 9,15; 

11,30; 13,45; 16: 18,15; 20.30).
STRĂLUCIREA SOARELUI : 

Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21), Capitol (orele 9,15: 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,45), Grădina Dinamo 
(ora 20,15), Grădina Capitol (ora
20,15).

MARELE CIRC : Timpuri Noi 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

LEGEA PRERIEI : București (o- 
rele 8.45: 11; 13,15; 16,15; 18,30;
20.45) , Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 
16 18; 20), Patinoarul „23 August" 
(ora 20.15), Grădina Modern (ora
20.30) .

ACTORUL ȘI SĂLBATICII : 
Lumina (orele 9: 12,30; 16; 19,15).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ : Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Favorit (orele 
9,15, 11,30; 13,45; 16; 18: 20), Sala 
Palatului (orele 17,15: 20,15), Gră
dina Festival (ora 20), Stadionul 
Steaua (ora 20,30).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI IN RUSIA : 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30), Ferentari (orele 15,30: 
18; 20,15).

TEROARE PE „BRITANNIC" : 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
18.15; 20.45), Miorița (orele 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15), Grădina Lu
ceafărul (ora 20,15).

NEMURITORII : Unirea (orele 
15.30; 18), Grădina Unirea (ora
20.15)

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18; 
20 — program pentru copii, ora
9.45)

BLOCADA : Lira (orele 15; 19).
JOCUL DE CĂRȚI : Feroviar 

(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 

dent, asigurind derularea unei game tot mai largi de produse destinate exportului, precum și importul de materii prime și materiale necesare economiei naționale.Vă rugăm, stimate ți iubite tovarășe Nicolae Ceaușeseu. se spune în încheierea telegramei, să primiți, cu toată încrederea angajamentul lucrătorilor portuari ca pină la finele anului să realizăm un trafic de ,7 milioane tone mărfuri prin portul Constanța, peste prevederile planului cincinal, pentru ca prin aceste realizări să subscriem alături de ceilalți oameni ai muncii la intensa activitate pentru înflorirea patriei noastre — Republica Socialistă România.
BRĂILAIndustria județului Brăila a îndeplinit prevederile de plan pe întregul cincinal la producția marfă. Avansul realizat prin îndeplinirea cincinalului înainte de termen va permite colectivelor industriale brăilene să realizeze suplimentar, pină la finele anului, o producție marfă în valoare de peste 5 miliarde lei. Această producție va fi concretizată in 560 milioane kWh energie electrică. 1,7 milioane tone țiței, 12 000 tone oțel aliat. 140 000 tone laminate finite. 3 000 tone rețele cord, 7 500 tone hirtie și carton, precum și alte diferite produse.

15,45; 18; 20), Grădina Aurora (ora
20.15).

LUMINA LA CAPĂTUL TUNE
LULUI : Drumul Sării (orele 15,30; 
18; 20).

CEI MAI FRUMOȘI ANI : Gri- 
vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20,30),  Volga (orele 9; 11,30; 14,30; 
17.30; 20).

KIT ÎN ALASKA : Giulești (o- 
rele 15.30; 18; 20,15).

CĂLĂTORIA : Buzești (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15: 20,30), Gră
dina Buzești (ora 20,15).

ULTIMA ZĂPADA DE PRIMĂ
VARĂ : Bucegi (orele 16; 18), Gră
dina Bucegi (ora 20.15).

ZBOR PtSTE LIVEZI : Flacăra 
(orele 15.30; 18; 20,15).

HYPERION : Cotroceni (orele 14; 
16: 18: 20).

INVINCIBILUL LUKE ; Pacea 
(orele 16: 18; 20).

ULTIMUL PISTOLAR DIN 
CROSS CREEK : Melodia (orele 9: 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Tomis 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15),
Grădina Tomis (ora 20,15).

PIRAȚII DIN PACIFIC — INSU
LA COMORILOR : crîngași (orele 
18: 19).

SPERIETOAREA ; Flamura (o- 
rele 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20,15), 
Gloria (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19), 
Grădina Titan (ora 20,15).

TOAMNA BOBOCILOR : Flo- 
reasca (orele 15,30: 18; 20,15),
Popular (orele 15,30; 18; 20.15).

OCHII SHIVANEI : Moșilor (o- 
rele 14; 17), Grădina Moșilor (ora
20.15).  _

TĂCEREA DOCTORULUI E- 
VANS : Viitorul (orele 15,30; 18;
20.15).

MAREA CURSĂ : Arta (orele 
15.30; 19). Grădina Arta (ora 20).

SUTJESKA : Munca (orele 16; 
19).

FILIP CEL BUN : Rahova (orele 
16; 18).

COMEDIE FANTASTICĂ î Pro
gresul (orele 16; 18; 20).

UN HOROSCOP CU BUCLUC: 
Vitan (orele 15,30; 18).

UN SALT SPRE MAREA PER

Situația transporturilorCa urmare a mobilizării a numeroși lucrători din unitățile teritoriale de căi ferate și drumuri, populației locale, sprijiniți de militari, în cursul dimineții de duminică, 6 iulie, s-a reușit restabilirea comunicațiilor pe alte artere feroviare și rutiere.Potrivit informărilor primite de la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, traficul feroviar a mai fost reluat pe liniile Adjud-Ciceu : Daneș-Teiuș și Făgăraș-Podu Olt. De asemenea, s-a mai redeschis cir- culația pentru autovehicule pe autostrada București-Pitești, precum și pe drumurile Vălenii de Munte-Cheia ; Cluj-Napoca- Dej : București-Urziceni ; Bucu- rești-Giurgiu ; Giurgiu-Zimni- eea ; Corabia-Turnu Măgurele.Temporar, nu este restabilită circulația feroviară pe sectoarele București Nord-Chiajna ; Ploiești-Armășești ; Tg. Mureș- Luduș ; Golești -Cîmpulung Muscel ; Vinători-Odorheiu Secuiesc : Blaj-Praid ; Archita-Da- neș ; Buzău-Nehoiași ; Deva- Ilia-Bătuța ; Ilia-Lugoj și legătura dintre orașul și portul Oltenița.în momentul de față sînt avariate următoarele sectoare de drumuri : Buftea-Ploiești ; București-Ghimpați ; Voineasa- Baraj Lotru ; Nehoiași-întorsura Buzăului ; Rupea-Sighișoara ; Teiuș-Copșa Mică : Obîrșia Lo- trului-Șugag ; Tîrgoviște-Cîm-

„REGATA SNAGOV"Tradiționala competiție internațională de caiac-canoe „Regata Snagov“ a luat sfirșit ieri dimineață, cind s-au disputat finalele probelor de viteză (500 m) și fond (10 000 m). Un frumos succes au obținut sportivii români, care au terminat învingători in 10 din cele 11 probe disputate.Iată ciștigătorii : finalele de viteză : caiac simplu : Vasile Diba — l'48”2/10 ; caiac dublu : Serghei Larion. Policarp Mali- hin — 1'36”4 10 ; canoe simplu: B. Ananiev (Bulgaria) — l’59”9/10 ; canoe dublu : Gheor- ghe Danilov. Gheorghe Simio- nov — l'47”3T0 ; ștafeta caiac 4x500 m : România — 7’33”5/10 ; caiac 4 fete : Maria Mihoreanu, Maria Ivanov. Maria Nichiforov, Agafia Orlov — 1'41”5 10 ; finalele de fond : caiac simplu : Atanasie Sciotnic — 47’06” : caiac dublu : Ion Terente, Antrop Varabiev — 43’14” ; caiac 4 : Costel Coșniță, Cuprian Maca- renco, Nicolae Eșeanu, Vasile Simiocenco — 38’00”510 ; canoe simplu : Lipat Varabiev — 50'39” ; canoe dublu : Gherasim Munteanu, Vasile Serghei — 45’57”.La actuala ediție a competiției. !a startul căreia au fost prezenți concurent: din Bulgaria, Cuba. R. D. Germană. Japonia, Mexic. Spania, Ungaria, U.R.S.S., sportivii români au repurtat 16 victorii — șase în probele olimpice și 10 în probele de viteză și fond.

FORMANȚĂ : Cosmos (orele 18,30;
18.30) .

HOINARII : Cosmos (orele 14,30;
20.30) .

UN MILION PENTRU JAKE : 
Vitan (ora 20.30).

FUGARUL : Grădina Lira (ora
20,15).

PROGRAMUL I
16,30 Telex. 16,35 Emisiune în 

limba maghiară. 18.00 Contempora
nele noastre. 19,25 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. 20.00 Cel mai 
bun... continuă. Concurs de cul
tură generală și pregătire multi
laterală. 20.55 Ancheta T. Cînd 
toți sînt pentru unul... ești și tu 
pentru toți ? 21,10 Roman foileton : 
„Așa s-a călit oțelul". Episodul IV. 
22,15 24 de ore. 22.30 închiderea 
programului.
PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Din creația ti
nerilor compozitori români. 17,25 
Film artistic : „Cînd vine dragos
tea" — producție a studiourilor 
din R. S. Cehoslovacă. Regia 
Vaclav Krska. 18,45 Columne în 
lumină — emisiune de versuri. 
19,00 întîlnire cu Elisabea Neculee- 
Carțiș. 19,25 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Film serial pen
tru copii — Daktari. 20,25 Meri
diane literare. 21,20 Telex. 21,25 
Bună dimineața, bucureșteni ! — 
reportaj filmat. 21,45 Muzică in
strumentală. 22,10 închiderea pro
gramului.

Ansamblul „Rapsodia Română" : 
ȚARA BOGATÂ-N FRUMUSEȚI 
— ora 18,30; Teatrul Giulești (la 
Teatrul de vară Herăstrău) : PA
HARUL CU APĂ — ora 20.

pulung Muscel ; Cîmpeni-Turda și Rîșnbv-Șercaia. Pe aceste drumuri se lucrează intens pentru redarea lor cit mai grabnică circulației. Alte drumuri — Sebeș-Alba Iulia ; Jilavele- Urziceni ; Urziceni-Slobozia ; Curcani-Oltenița ; Rîmnicu Vîl- cea-Sibiu ; Deva-Ilia-Zam ; Bra- șov-Rupea ; Mediaș-Sighișoara ; Mediaș-Iernut ; Turda-Tg. Mureș ; Drăgășani-Pitești ; Ilia- Făget și Deva-Brad — continuă să fie inundate.
BULETIN 

HIDROLOGICIn cursul zilei de duminică, au căzut ploi, sub formă de a- verse și însoțite de descărcări electrice, in sudul Banatului, în Oltenia, in cea mai mare parte a Munteniei, in sudul Dobrogei, în Carpații Orientali și Meridionali, precum și in Munții A- puseni.în următoarele 24 de ore se prevăd ploi care local vor varia între 15—25 litri pe mp, mai frecvente în zonele de deal și munte, în bazinele Olt, Argeș Vedea și Ialomița. Pe riuri, potrivit datelor Comisiei centrale de apărare împotriva inundațiilor, situația hidrologică în seara zilei de 6 iulie era următoarea : pe Mureș culminația viiturii era la Săvirșin. Apele scăzuseră în ultimele 24 de ore cu 80 cm laAlba Iulia și 40 cm la Deva, menținindu-se insă peste cotele de inundație. în aval de Sâvîr- șin nivelurile erau în creștere. Pe Olt, culminația viiturii se afla în zona Stoenești. între Făgăraș și Slatina apele sînt în scădere, dar atit în acest sector, ca și pină la vărsare, depășesc cotele de inundație. Pe Argeșul inferior nivelul continuă să scadă lent, fiind însă peste cel de revărsare. Apele Ialomiței sînt în creștere la Slobozia.Pe Dîmbovița nivelul este în scădere generală.
★De la Comisia de apărare împotriva inundațiilor aflăm că în ultimele 24 de ore au mai căzut ploi sub formă de averse însoțite de descărcări electrice, pe arii restrinse, în sud-vestul țării, in zona de munte și de deal din nordul Transilvaniei, nord-ves- tul Moldovei și izolat in celelalte regiuni.In dimineața zilei de 6 iulie, nivelurile apelor se mențineau peste cotele de inundații pe cursurile Mureșului — de la Ocna Mureș la vărsare, pe Olt — de la Feldioara la Izbiceni, pe Argeș — la Budești, pe Ialomița — la Coșereni și Slobozia, pe Tirnave — ia Mihalț, pe Dimbovița inferioară, iar pe Neajlov — la Călugăreni și pe Sabar — la Vidra.

FINALA
„CUPEI ROMÂNIEI" 

A FOST AMINATĂDupă cum s-a mai anunțat, Federația română de fotbal a hotărit ca finala „Cupei României", ce urma să se dispute ieri, 6 iulie, in Capitală, între echipele Universitatea Craiova și Rapid București să fie aminată pentru o dată ce se va stabili ulterior.
ARTHUR ASHE
- ÎNVINGĂTOR 
LA WIMBLEDONComentind finala turneului de tenis de la Wimbledon, corespondentul agenției France Presse, notează între ’. altele : Jimmy Connors, jucătorul mondial nr.l, marele favorit al probei, cel care nu pierduse nici un singur set de la începutul concursului, și-a găsit nașul, acesta fiind negrul american Arthur Ashe, primul jucător de culoare care își înscrie numele în palmaresul prestigioasei întreceri. Desigur, oricine putea paria fără ezitare pe șansele lui Connors, care demonstrase o formă sportivă perfectă. Nimeni nu părea capabil să-i smulgă titlul cîștigat cu un an în urmă. Și, totuși, Connors (22 de ani) a fost învins de un jucător mai virstnic cu 8 ani, aflat spre sfîrșitul activității sale.Surclasat de claritatea și precizia jocului prestat de Ashe, favoritul a pierdut primele două seturi (1—6, 1—6) în numai 41 de minute de joc. O tresărire de ambiție și energie i-a permis lui Connors să cîștige al treilea set (7—5), dar Ashe, nu i-a mai lăsat nici o speranță în cel de-al patrulea (6—4), luîndu-și o strălucită revanșă pentru cele patru înfrinaeri suferite pină acum în fața tinărului său rival. Cei peste 17 000 de spectatori prezenți in tribunele „courtului" central al Wimbledonului au salutat cu aplauze succesul talentatului și perseverentului jucător care este Arthur Ashe.

★Organizatorii turneului de tenis de la Wimbledon au anunțat că ediția încheiată sîmbătă, a cunoscut un mare succes de public, inregistrîndu-se în cele 12 zile <}e concurs 338 509 spectatori, record absolut în istoria competiției.
PENTATLON 

MODERN
CAMPIONATUL REPU

BLICAN de pentatlon modern s-a încheiat ieri cu victoria sportivului Dumitru Spîrlea (Olimpa), care a totalizat 5 158 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat coechipierul său Constantin Călina — 5 124 puncte și Iu- liu Galovici (Universitatea Timișoara) — 4 964 puncte, în clasamentul general pe echipe, pe primul loc s-a situat Olimpia — 15 215 puncte, urmată de Universitatea Timișoara — 14 307 puncte.Ultima probă a concursului — crosul — a fost câștigată de Iuliu Galovici, cu 1138 puncte.

CUVlNTAREA PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, MANEA MĂNESCU, 

LA CEA DE-A XXIX-A SESIUNE A CONSILIULUI
DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROCPrimul ministru al guvernului român, tovarășul Manea Mă- nescu, referindu-se la rezultatele pozitive obținute în înfăptuirea programelor de creștere și modernizare a economiilor naționale, adoptate de partidele comuniste și muncitorești din țările membre ale C.A.E.R., în edificarea și dezvoltarea noii orînduiri sociale, în ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, a relevat. în continuare, importanța succeselor tuturor țărilor socialiste, care contribuie la întărirea forței socialismului și la creșterea prestigiului său pe plan mondial.Poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, muncește cu abnegație pentru îndeplinirea înainte de termen a prevederilor planului cincinal. Realizările remarcabile dobindite în anii 1971— 1975 au determinat creșterea în ritmuri superioare a potențialului productiv al țării, sporirea continuă a avuției naționale, a nivelului de trai al poporului român.Programul partidului și Directivele pentru cincinalul 1976 —1980, ca și prognoza pină în 1990, adoptate de Congresul al XI-lea. stabilind ca obiectiv fundamental continuarea fermă a operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism, situează pe prim plan dezvoltarea puternică a forțelor de producție și perfecționarea relațiilor socialiste, a- propierea treptată de nivelul țărilor avansate economic, extinderea schimburilor comerciale și cooperării economice internaționale, ridicarea gradului de civilizație al națiunii noastre socialiste.Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușeseu in Raportul la Congres, un loc central în relațiile economice ale României va ocupa în continuare promovarea consecventă a colaborării cu tarile socialiste : „România își va aduce contribuția la realizarea obiectivelor Programului complex, va acționa pentru intensificarea colaborării în cadrul C.A.E.R., pe baza principiilor înscrise în statutul acestei organizații, în scopul asigurării unei dezvoltări mai rapide și armonioase a fiecărei țări membre, al accelerării procesului de egalizare a nivelurilor de dezvoltare economică a țărilor socialiste".în continuare, pornind de la considerentele C.C. al P.C.R. și ale Guvernului Republicii Socialiste România privind dezvoltarea colaborării dintre țările membre ale C.A.E.R., primul ministru a subliniat unele probleme ale perfecționării acestei colaborări.în acest sens a fost prezentată aprecierea târli noastre că este necesară organizarea tot mai concretă a formelor de cooperare, Îndeosebi in domeniul producției și tehnologiei, în Interesul progresului mai rapid al fiecărei țări, al cauzei generale a socialismului și colaborării internaționale. Acesta este, de altfel, sensul major al prevederii din Programul complex cu privire la „cointeresarea obiectiv determinată a țărilor membre ale C.A.E.R. — atît a celor cu un înalt nivel de dezvoltare, cit și a celor mai puțin dezvoltate din punct de vedere industrial — în dezvoltarea cu succes a procesului apropierii și egalizării treptate a nivelurilor de dezvoltare economică".Potrivit prevederilor Programului complex, coordonarea planurilor de dezvoltare economico- socială — planuri naționale unice și indivizibile — constituie una din metodele de bază ale adîncirii colaborării și asigurării condițiilor pentru apropierea și egalizarea treptată a nivelurilor de dezvoltare economică a țărilor membre ale C.A.E.R. Tocmai de aceea, coordonarea planurilor este chemată să asigure prin rezultatele sale, cincinal de cincinal, realizarea de pași importanți pe calea înfăptuirii acestui proces istoric. în același timp, elaborarea prognozelor pină în 1990 și coordonarea unor programe de cooperare economică pe termen lung sînt de natură sâ favorizeze soluționarea problemelor pe care le ridică apropierea și egalizarea treptată a nivelurilor economice ale țărilor socialiste membre.România consideră că apropierea și egalizarea treptată a nivelurilor de dezvoltare economică ale statelor membre are o importanță principială atît pentru lărgirea și intensificarea colaborării economice dintre țările socialiste membre ale C.A.E.R., cît și pentru afirmarea superiorității socialismului în lume. în concordanță cu aceste considerente, primul ministru al guvernului român a prezentat „Propunerile României cu privire la elaborarea programului de măsuri pentru egalizarea treptată a nivelurilor de dezvoltare economică a țărilor membre ale C.A.E.R.", care să contribuie la realizarea în linii generale a a- cestui proces în următorii 15—20 ani, subliniind necesitatea ca lucrările de elaborare a unui a- semenea program să fie astfel organizate incit sâ devină posibilă adoptarea Iui la următoarea sesiune a consiliului.în continuare, primul ministru al Guvernului României a arătat că țara noastră a reușit ca, în cadrul lucrărilor de coordonare a planurilor cu celelalte țări membre ale C.A.E.R.. să convină creșteri ale livrărilor reciproce de mărfuri in perioada 1976—1980 față de realizările preliminate în 

cincinalul actual. România a- preciază că în fundamentarea planurilor de viitor va trebui sporită din ce în ce mai mult", în volumul schimburilor economice, contribuția acțiunilor do cooperare în producție.Relevind rezultatele obținute în coordonarea planurilor, raportul Comitetului Executiv al C.A.E.R. evidențiază însă, în mod just, că într-o serie de probleme nu s-a reușit să se elaboreze soluții reciproc acceptabile. iar altele necesită aprofundări în continuare pentru pregătirea de propuneri concrete. România subliniază că printre aceste probleme figurează și unele de importanță deosebită, cum sînt cele referitoare la asigurarea bazei e- nergetice și de materii prime.Organele competente din România sînt pregătite să desfășoare, în continuare, în perioada Imediat următoare sesiunii, tratative cu țările membre ale C.A.E.R. în vederea coordonării unor livrări suplimentare și a unor acțiuni de cooperare în producție — concomitent cu programele de cooperare și cu celelalte țări — pentru rezolvarea deplină a problemelor asigurării cu resurse energetice, materii prime, precum și utilaje tehnologice, mașini-unelte și alte pro
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duse de înaltă tehnicitate. In a- cest sens, primul ministru al guvernului român s-a pronunțat pentru urgentarea finalizării lucrărilor de coordonare a planurilor pe 1976—1980, spre a se putea încheia în termen cît mai scurt acordurile comerciale de lungă durată și protocolul comercial pe 1976.Partea română a relevat preocuparea pentru soluționarea principalelor probleme ale colaborării și cooperării în producție pe o perspectivă îndelungată. prin programe și prognoze pină in anul 1990. Aceasta oferă posibilitatea coordonării în mai bune condiții a colaborării economice și tehnico- științifice pe termen lung, identificării și angajării din timp a acțiunilor de cooperare în producție pentru asigurarea resurselor de materii prime și energetice și a necesarului de utilaje tehnologice. Desfășurarea acestei activități va crea condiții pentru pregătirea mai bună a coordonării planurilor cincinale. în așa fel îneît să se asigure încheierea lucrărilor cu cel puțin un an avans fată de începerea execuției acestor planuri.In legătură cu planul convenit al acțiunilor multilaterale, România consideră necesar ca țările membre și organele C.A.E.R. să accelereze finalizarea acțiunilor în curs de examinare privind cooperarea în producție, îndeosebi de resurse energetice, materii prime și utilaje tehnologice, pentru cuprinderea acestor acțiuni în planurile pe 1976—1980.în viitorul nostru plan cincinal sînt cuprinse mijloacele materiale și financiare pentru respectarea angajamentelor asumate prin convențiile perfectate cu țările membre ale C.Ă.E.R. Sintem convinși — a continuat vorbitorul — că și în celelalte țări partenere vor fi luate măsuri corespunzătoare, astfel incit, împreună, să facem totul pentru a realiza în bune condiții și în timpul stabilit toate acordurile și convențiile încheiate, să asigurăm îndeplinirea obligațiilor decurgind din convenții și respectarea riguroasă a contractelor.România consideră că dezvoltarea multilaterală a economiilor naționale, crearea în fiecare țară a unor structuri complexe, de inaltă eficiență, in cadrul cărora să fie puternic reprezentate ramurile și subramurile moderna ale industriei, constituie condiția hotăritoare pentru dezvoltarea colaborării, adînci- rea și perfecționarea specializării și cooperării în producție.Pornind de Ia aprecierea raportului Comitetului Executiv al C.A.E.R. — că specializarea și cooperarea internațională în producție sînt încâ insuficient dezvoltate, nu contribuie în măsura necesară la dezvoltarea eficientă a ramurilor de virf ale Economiei, îndeosebi a construcțiilor de mașini, la creșterea sistematică a ponderii livrărilor de mașini și utilaje în comerțul reciproc — primul ministru a arătat câ pentru soluționarea de fond a acestei probleme se impun eforturi mai hotărite pentru finalizarea acțiunilor de cooperare și specializare pe produse finite, in cadrul ramurilor și subramurilor industriei prelucrătoare.In continuarea cuvintării a fost subliniată însemnătatea pe care o prezintă construirea, cu eforturile țărilor interesate, de capacități de producție pentru satisfacerea nevoilor comune. Amplasarea acestora cu precădere în țările mai puțin dezvoltate industrial ar contribui substanțial la intensificarea procesului de apropiere și egalizare a nivelurilor dezvoltării economice a țărilor noastre. In acest sens, România, țară socialistă in curs de dezvoltare, este Interesată în construirea și pe teritoriul său, prin participarea țărilor interesate cu investiții și credite, a unor obiective in do

meniul producției de mașini- unelte și utilaje tehnologice de performanță, electrotehnicii și electronicii, instalațiilor și mijloacelor de automatizare, laminatelor din oțeluri speciale și produselor chimice, atît pentru satisfacerea necesarului țărilor participante, cit și pentru acțiunile de cooperare în terțe țări.Partea română apreciază că pentru a spori în mai mare măsură aportul cooperării teh- nieo-științifice la progresul general al țărilor membre ale C.A.E.R. este necesar să se orienteze mai hotărit eforturile de cercetare spre soluționarea unor probleme tehnico-științifice de importanță majoră — ca, de pildă, punerea în valoare de noi resurse de energie, combustibili și materii prime ; realizarea de noi materiale și înlocuitori : fabricarea de noi utilaje tehnologice, mașini-unelte, aparatură pentru automatizare și cercetare științifică, echipamente electronice de conducere și mijloace moderne de transport ; elaborarea de noi tehnologii în industria prelucrătoare ; producerea de noi soituri de plante de înaltă productivitate și ameliorarea raselor de animale.în acest scop este necesar să se elaboreze măsuri concrete pentru Intensificarea accesului

țărilor socialiste membre mai puțin dezvoltate industrial la cele mai avansate tehnologii, la cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.Subliniind ca pozitiv faptul că, în ultimii ani, comerțul între țările membre ale C.A.E.R. s-a lărgit și diversificat, primul ministru român a relevat că există posibilități mult mai mari de amplificare a schimburilor comerciale. Astfel, cu toate că schimburile comerciale ale României cu celelalte țâri membre ale C.A.E.R. — în. care pe primul loc se situează relațiile cu U.R.S.S. — dețin o pondere Însemnată în comerțul nostru exterior, atit nivelul cît și structura lor reflectă doar parțial nu numai necesitățile, ci și potențialul sporit al economiei românești, care dispune de posibilități mult mai ample.în legătură cu aceasta, partea română apreciază că sînt necesare eforturi mai susținute, în primul rînd pentru extinderea livrărilor reciproce de produse ale construcțiilor de mașini, îndeosebi de utilaje tehnologice și mașini-unelte. Totodată, se cere să se acorde o atenție deosebită posibilităților pe care le oferă creșterea livrărilor de materii prime, resurse energetice și produse de bază, pentru majorarea volumului schimburilor comerciale, inclusiv pe calea extinderii cooperării în producție, bilaterale și multilaterale.Dezvoltarea comerțului cu produse agroalimentare reprezintă, de asemenea, o sursă de amplificare a relațiilor noastre comerciale. Aceasta se cere valorificată prin crearea condițiilor favorabile pentru creșterea producției și exportului de astfel de produse in țările membre ale C.A.E.R., știut fiind că eforturile mari ale statelor pentru dezvoltarea producției agricole se regăsesc numai parțial in nivelul prețurilor externe ale produselor agroalimentare. In dorința de a adinei colaborarea multilaterală pentru rezolvarea acestei probleme, au fost prezentate „Propunerile Guvernului Republicii Socialiste România cu privire la stimularea producției agricole și a exportului de produse agroalimentare".Problema asigurării bazei de materii prime și energetice — a subliniat în continuare vorbitorul — are o importanță deosebită pentru dezvoltarea economică a țărilor noastre. Soluționarea optimă a acestei probleme trebuie să constituie și In viitor criteriul primordial de apreciere a eficienței activității de colaborare dintre țările noastre, precum și a organelor C.A.E.R.Partidul Comunist Român și Guvernul României au adoptat în ultimii ani o serie de măsuri pentru valorificarea deplină a resurselor proprii. reducerea consumurilor specifice, gospodărirea cu grijă a tuturor materiilor prime și materialelor, introducerea unui regim strict de economii în utilizarea combustibililor și energiei. Corespunzător nevoilor dezvoltării economiei naționale și ținînd seama de problemele generale care se pun pe plan mondial, în cincinalul următor și într-o perspectivă mai îndelungată vom aloca in continuare fonduri sporite de investiții pentru a identifica noi rezerve energetice și de materii prime.Cu toate eforturile pe care le face, țara noastră — ca și alte țări membre ale C.A.E.R., — este nevoită să recurgă la import de combustibil, energie și materii prime. Problema asigurării resurselor energetice și de materii prime capătă o importanță și mai mare pentru perioada de după anul 1980, perioadă în care necesarul țărilor crește substanțial ca urmare a programelor de dezvoltare economică ale acestora.în cursul coordonării planurilor, cît ți cu prilejul altor tratative, țara noastră a propus sistematic realizarea unor acțiuni de cooperare cu celelalte țări 

membre ale C.A.E.n. pentru convenirea unor importuri și acțiuni de cooperare în producție referitoare la resurse energetice, materii prime și semifabricate.Pentru solutionarea acestor probleme, România este pregătită să examineze, împreună cu celelalte țări membre ale C.A.E.R., noi acțiuni de cooperare în condiții reciproc avantajoase. în acest cadru, tara noastră are în vedere participarea, alături de alte state interesate, la construirea cu eforturi comune de obiective în a- cele țări membre C.A.E.R. care dispun de astfel de resurse.Ținînd seama de cele arătate, de importanța colaborării tarilor membre ale C.A.E.R. în domeniul asigurării bazei energetice și de materii prime, este necesar să se dea sarcină Comitetului Executiv al C.A.E.R. să elaboreze propuneri de noi acțiuni de cooperare menite să contribuie la acoperirea necesarului de materii prime și resurse energetice ale țărilor membre C.A.E.R. atît pentru cincinalul viitor, cît și pentru o perioadă mai îndelungată, de 10—15 ani, pină in 1990.în ce privește colaborarea îrt domeniul electroenergetic, a- ceasta se dezvoltă — în condi* tide în care sistemul energetic al fiecărei țări constituie parte integrantă a complexului său economic national — prin interconexiunea sistemelor electro- energetice naționale. După părerea României, această formă de colaborare este întru totul corespunzătoare pentru folosirea maximă a avantajelor funcționării interconectate a sistemelor energetice.Pornind de la faptul că lumea de astăzi este tot mai acut confruntată cu o serie de fenomene negative, care sînt rezultatul nemijlocit al politicii imperialiste, colonialiste si neoco- ionialiste, al persistentei unor relații economice inechitabile intre state, primul ministru al guvernului român a subliniat că în mod deosebit stirnește îngrijorare faptul că, în pofida unor acțiuni, declarații și inițiative, problema lichidării subdezvoltării nu a fost încă îndreptată spre o soluționare eficientă.Rezolvarea problemelor complexe contemporane impune o conlucrare activă intre toate statele, indiferent de mărime, nivel de dezvoltare, situație geografică sau sistem social-economic ; crearea condițiilor care să asigure fiecărei țări dezvoltarea economico-socială suverană ; promovarea unor raporturi echitabile între state ; făurirea unei noi ordini economice Internationale.în concordantă cu propriile interese de construire a societății socialiste și comuniste și cu cerința de a sprijini țările în curs de dezvoltare, a fost exprimat considerentul că este imperios necesar ca statele socialiste să acționeze mai activ pe plan internațional, situindu-se în primele rînduri ale procesului de făurire a noii ordini economice mondiale, pentru o lume mai bună și mai dreaptă. în acest sens, partea română a prezentat documentul „Considerente ale României cu privire la promovarea și instaurarea noii ordini economice mondiale", pro- punînd să se examineze în cadrul C.A.E.R. modalitățile în care tarile membre ar urma să acționeze pentru promovarea unei noi ordini economice internaționale.în ceea ce privește relațiile cu Piața comună. România s-a pronunțat și se pronunța pentru organizarea unor contacte și negocieri între C.A.E.R. și. Piața comună.Partea română apreciază că Intre cele două organizații este posibilă încheierea unei ințele- geri-cadru, care să se refere la aspectele generale ale relațiilor de colaborare in diferite domenii dintre C.A.E.R. și Piața comună și care sa nu afecteze competența țărilor membre ale C.A.E.R.România consideră că există și vor exista, in continuare, probleme specifice in relațiile cu Piața comună, care trebuie soluționate direct, de fiecare țară membră a C.A.E.R. De a- ceea, partea română susține ca, paralel cu contactele dintre C.A.E.R. și Piața comună, țările membre ale C.A.E.R. să întrețină direct contacte oficiale cu Piața comună, să desfășoare tratative și să încheie aranjamente, convenții, acorduri și alte înțelegeri cu organele Pieței comune.Organele de resort din România vor purta tratative cu țările Pieței comune pentru examinarea modalităților concrete de eliminare a discriminărilor, a obstacolelor din calea exportului românesc, pentru soluționarea problemelor legate de cadrul juridic al schimburilor comerciale.în felul acesta se tine seama atit de necesitatea soluționării unor probleme de interes general ale țărilor membre ale C.A.E.R. in raporturile cu Piața comună, cit și a rezolvării problemelor specifice ale fiecărei țări membre ale C.A.E.R. și C.E.E. și cu fiecare din țările membre ale acesteia, în acest sens, partea română a înaintat documentul „Propunerile României cu privire la contactele dintre C.A.E.R. și C.E.E.".Delegația română și-a exprimat convingerea că lucrările sesiunii vor contribui la dezvoltarea colaborării și cooperării economice dintre țările socialiste membre ale C.A.E.R.
f



Bun venit primului ministru
al statului Trinidad-Tobago,

Eric Eustace WilliamsAstăzi sosește la București primul ministru al statului Trinidad-Tobago, Eric Eustace Williams, care, la invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, va face o vizită oficială de prietenie in noastră. țaraPersonalitate marcantă a vieții politice și culturale din țara sa, Eric Eustace Williams s-a născut la 25 septembrie 1911, la Port of Spain. își face studiile in orașul natal, desăvirșindu-și apoi pregătirea la Universitatea Oxford. In 1939 obține titlul de doctor în' filozofie, susținînd teza „Aspecte economice ale abolirii sclaviei și ale emancipării în Indiile britanice de vest", iar ulterior, și pe cel de doctor în drept. Este licențiat, de asemenea, în . ...............................minent politică și cultura țărilor glofone ” "profesor de științe politice și sociale la Universitatea Howard din Washington. Este membru al Consiliului Universității Națiunilor Unite și al unor organisme naționale și internaționale culturale și științifice.în 1956 fondează și conduce partidul Mișcarea Națională a Poporului, partid care, în septembrie același an, cîștigă alegerile generale și îl desemnează ministru prim, ministru al finanțelor, planificării șl dezvoltării.La 20 iulie 1959 este ales prim- ministru, iar între anii 1961-1964 deține și portofoliul afacerilor externe. A condus delegațiile din Trinidad-Tobago la o serie de reuniuni internaționale, inclusiv la cea de la Londra privind acordarea independenței

statului Trinidad-Tobago, proclamată la 31 august 1962.Cu prilejul scrutinelor electorale din 1961, 1966 și 1971, Mișcarea Națională a Poporului cîștigă alegerile, iar Eric Eustace Williams este reconfirmat de fiecare dată în funcția- de prim-ministru. pe care o deține și în prezent. în actualul guvern îi revin, de asemenea, portofoliile afacerilor externe, finanțelor, planificării și dezvoltării.Opinia publică din țara noastră, care urmărește cu simpatie eforturile poporului din Trinidad-Tobago de dezvoltare liberă și independentă, urează primului ministru Eric Eustace Wii-
arte, fiind, totodată, e- specialist în istoria ’ andin Caraibi. A fost

liams bun venit in Republica Socialistă România, nutrind convingerea că vizita sa va aduce o nouă contribuție pozitivă la dezvoltarea pe toate planurile a relațiilor dintre țările noastre, în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.
• Stat independent de la 31 

august 1962, cu o populație 
de 1 060 000 locuitori, Trini
dad-Tobago este compus din 
cele două insule care i-au 
dat denumirea : Trinidad, cu 
o suprafață de 4 828 km.p., și 
Tobago (300 km.p.), așezate 
in sudul arhipelagului Anti- 
lelor, la numai șapte mile 
marine de coastele Venezue- 
lei. Situat in afara zonei 
uraganelor care bintuie in 
spațiul caraibian, Trinidad- 
Tobago dispune de un cli
mat tropical și de o vegeta
ție luxuriantă care atrage 
numeroși turiști. Insula To
bago este, de altfel, o rezer
vație naturală pentru una 
din raritățile faunei terestre 
— pasărea paradisului. Capi
tala țării este orașul Port of 
Spain.

» Principalele bogății ale 
țării sint petrolul și zahărul. 
Din subsolul Trinidadului se 
extrag anual peste șapte mi
lioane tone de „aur negru". 
De altfel, ponderea cea mai

mare în economia țării o re
prezintă ramura extracției și 
prelucrării petrolului. Rafi
năriile construite în acest 
scop asigură atit prelucrarea 
producției proprii, cit și a 
petrolului importat din Ve
nezuela. Produsele petrolife
re participă cu aproximativ 
80 la sută la exporturile ță
rii și cu 40' la sută la for
marea venitului național. 
Gazele naturale (1,6 miliar
de m.c. anual) și asfaltul din 
Pitch Lake sint celelalte re
surse importante ale subso
lului, in timp ce solul pro
duce zahăr, cafea, cacao, 
fructe citrice și tropicale, le
gume.

» Pe plan extern, Trini
dad-Tobago se pronunță pen
tru o cooperare largă cu 
toate statele, indiferent de 
regimul lor social-politic. In 
1972, România și Trinidad- 
Tobago au stabilit relații di
plomatice la nivel de amba
sadă.

BAZIL ȘTEFAN

și-a lucrărileLa Lisabona au fost reluate lucrările Adunării Constituante a Portugaliei, care are sarcina de a elabora noua lege supremă a tării. Membrilor Adunării le-au fost deja prezentate trei proiecte de constituție de către Partidul Comunist, Partidul Socialist și Mișcarea Democratică Portugheză. Conform mandatului, deputății din Adunarea Constituantă trebuie să examineze și să aprobe textul constituției Republicii într-un interval de 90 de zile. După aceea, textul urmează să fie ratificat

de Mișcarea Forțelor Armate și proclamat de președinte ca lege fundamentală a țării. în înțelegerea ...................... ..țiune prilie mate litice tul-program al Consiliului voluției — „Planul politice" — se arată constituție va trebui să reflecte cuceririle democratice ale poporului portughez, dobîndite după răsturnarea, la 25 aprilie 1974, a regimului dictatorial.

privind platforma de ac- comună, semnată la 11 a- de Mișcarea Forțelor Arși principalele partide poale țării, și în documen- ’ - ............ Re-acțiunilor că noua

Prietenie frățeasca, 
conlucrare rodnică

„Scînteia
tineretului

R.P.D. COREEANA : O demonstrație a progres ului industriei constructoare da mașini 
„(ara dimineților liniștite" o constituie marea uzină de tractoare Keumseung

Dialogul de la Geneva

Trei reuniuni
ale Comitetului
de coordonareSimbătă s-au desfășurat la Geneva trei reuniuni ale Comitetului de coordonare al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa. Delegații țărilor participante au continuat examinarea problemei fixării datei convocării celei de-a treia etape finale a conferinței care, potrivit consensului anterior, urmează să șoare la Helsinki, la înalt nivel. în ultima care a început la ora Bucureștiului) și care a durat mai bine de două ore, șefii celor 35 de delegații au convenit să reia, luni, 7 iulie, problema pusă în dezbatere.Paralel vor continua consultările și în celelalte organe de lucru ale conferinței pentru punerea de acord a unor probleme asupra cărora se mai manifestă unele și pentru a zarea unor acceptabile, definitivate a fi supuse spre aprobare etapei finale, la nivel înalt.

realizat se desfă- cel mai ședință, 22,30 (ora COPIIBour- peripa- primul
INUNDAȚII ÎN DIFERITE

deosebiri de vederi se ajunge la reali- formulări general pentru a putea fi textele ce urmează
• LA 6 IULIE, Gheorghe Ba- drus, ambasadorul României in U.R.S.S., a avut o întrevedere cu A. A. Gromîko, ministrul a- facerilor externe al Uniunii Sovietice. Intilnirea s-a desfășurat intr-o atmosferă prietenească.

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL 
AL FILMULUI PENTRU --------

Șl TINERETîn localitatea franceză boule s-a desfășurat, in da 31 iunie — 4 iulie, Festival internațional al filmului pentru copii și tineret, al cărui juriu a fost alcătuit din tineri în vîrstă de 12—16 ani.Lung-metrajul „Albă ca zăpada", realizat de regizoarea cehă Plivova Sinkova, a fost distins cu Marele Premiu. Pelicula narează cu umor și prospețime aventurile unei clase de copii care, în timpul pregătirii unui spectacol, imaginează a- venturi neobișnuite.Pelicula „Monstrul din John Town", a englezului Olaf Poo- ley, căreia i-a fost Premiul președintelui Republicii, înfățișează viața mică localitate irlandeză, unde, pentru a-i atrage pe turiști, localnicii simulează existența unui monstru.

ȚĂRI ALE LUMII

decernatdintr-o

Insulele Comore și-au proclamat
unilateral independențaParlamentul Insulelor Comore, reunit, duminică, într-o sesiune specială, a hotărît să proclame unilateral independența arhipelagului, aflat pînă in prezent sub dominație Hotărirea a președintele lor, Ahmed . ____discurs radiodifuzat.Ahmed Abadallah, președintele Consiliului de guvernămînt al Insulelor Comore, a precizat că frontierele noului stat vor fi cele actuale.Acest act intervine după organizarea. la 22 decembrie 1974. a unui referendum în cadrul căruia 95.56 la sută din populație s-a pronunțat pentru independența acestui „teritoriu de peste mări" al Franței. Agenția France Presse anunță că guvernul francez a primit liniștit moțiunea adoptată de Camera Depu- taților, urmînd ca. in săptămina aceasta, să examineze consecințele acestui act unilateral de independență.

★

colonială franceză, fost anunțată de Camerei Deputați- Dahalali, într-un

Comore, care găzduiește 15 000 de locuitori. Insule vulcanice de o deosebită frumusețe naturală, Comorele realizează, din această cauză, un mare venit datorită turismului. Se exportă parfu- muri de ylang-ylang, vanilie, zahăr, sisal, nuci de cocos.Insulele au trecut progresiv sub dominația franceză înce- pînd din 1841 (Mayotte) pină în 1892 (Grande Comore). în 1912, arhipelagul este proclamat colonie franceză, din 1914 depinde de guvernul central din Madagascar, iar din 1946 devine un „teritoriu de peste mări" al Franței.

R.S.F. IugoslaviaComandamentul apărării potriva inundațiilor din regiunea iugoslavă Voivodina a dat sîmbătă publicității un comunicat cu privire la creșterea nivelului apelor din zonă datorită ploilor abundente căzute in bazinele rlurilor care străbat regiunea. în comunicat se arată că de-a lungul riurilor Bega Veche, Timiș, Brzava, Moravi- ța, Mesici, Caraș, Nera, precum și în zona canalului de Ia Vîrșeț se efectuează lucrări de apărare contra inundațiilor. Aceste lucrări sint executate . în condiții dificile din cauza puternicei îmbibări cu apă a terenului.: Pe de altă parte, se anunță că precipitațiile masive din Austria au provocat creșterea bruscă a debitului Dunării, in aceste condiții fiind de așteptat ca nivelul ridicat al apelor din Voivodina să se mențină o perioadă mai îndelungată. Este posibilă, de asemenea, o creștere moderată a nivelului apei în rîurile Tisa și Sava.Organele de resort din această regiune iugoslavă au recomandat tuturor unităților agricole și locuitorilor să înceapă urgent stringerea recoltei în zonele amenințate de inundații, chiar in lipsa condițiilor propice pentru folosirea mijloacelor mecanizate.

îm-

/?. A UngarâDupă cum relatează agenția M.T.I., sub influența precipitațiilor căzute in ultimul timp,

Arhipelagul Comore, așezat la nord de Insula Madagascar, este alcătuit din patru insule mari — Grande Comore, Anjouan, Mo- heli și Mayotte — și alte insulițe și atoli însumînd o suprafață de 2 236 kmp și o populație de circa 300 000 locuitori. Centrul administrativ al insulelor se află la Moroni, în insula Grande
0 expresie a legăturilor prietenești

dintre România și San Marino

cu so-

Dialogul la nivel înalt ro- mâno-sanmarinez a scos in evidență imperativul conjugării eforturilor tuturor popoareior, indiferent de dimensiunile lor, pentru a asigura triumful nobilelor idealuri ale păcii, progresului și cooperării. Vizita pe care au intreprins-o in România, la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, căpitanii regenți ai Republicii San Marino, Alberto Cecehetti și Michele Righi, impreunățiile, este semnificativă pentru consecvența cu care țara noastră militează in vederea afirmării noilor principii de relații între state întemeiate pe deplină egalitate in drepturi, respectul strict al independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne, pe dreptul fiecărui popor de a dispune în mod liber de soarta sa. Evoluția contemporană demonstrează că participarea tuturor statelor, indiferent de mărimea lor, reprezintă condiția esențială a soluționării problemelor complexe eu care umanitatea este confruntată. Toate statele — mari, mijlocii și mici — pot și trebuie să contribuie in mod efectiv la găsirea căilor de rezolvare pozitivă a dosarelor presante ale zilelor noastre. „Marile și probleme ale vieții internaționale — sublinia Nicolae Ceaușescu — nu pot fi soluționate astăzi doar de citeva state sau grupuri de state ; pornind de la aceasta se impune participarea activă la rezolvarea problemelor internaționale a tuturor statelor, indiferent de mărime sau de orin- dnire socială, în așa fel incit fiecare națiune să poată _ să-și spună activ cuyîntul la găsirea soluțiilor care să asigure o pace dreaptă și trainică pe planeta noastră".România și San Marino sint două țări pe care le unesc originea latină comună. afinități de limbă și cultură, două țări a căror prietenie s-a dovedit du-

complexeletovarășul mai

rabilă și care și-a găsit o concludentă expresie cu ocazia vizitei pe care președintele Nicolae Ceaușescu a efectuat-o in mai 1973 în republica de pe muntele Titan. Dialogul ro- mâno-sanmarinez la nivel înalt, continuat în aceste zile la București, a deschis noi perspective legăturilor dintre cele două popoare. S-a vădit, încă o dată, voința comună de a aprofunda aceste legături, de a găsi modalități pentru a stimula ridicarea pe o treaptă superioară a conlucrării romăno-sanmarineze. s-a vădit că o conlucrare între state nu este condiționată in mod exclusiv de existența unui puternic potențial economic sau a unei forțe de altă natură, ci poate să se bazeze pe nobile valori umaniste, pe idealurile păcii și progresului.Fără îndoială, cursul relațiilor este pozitiv iar conducătorii celor două țări au exprimat satisfacția lor pentru progresele realizate, dorința de a continua pe mai departe dezvoltarea pe multiple planuri a raporturilor bilaterale. în acest context s-a subliniat importanța schimburilor de vizite și a contactelor la toate nivelurile pentru adâncirea colaborării, prieteniei și înțelegerii mutuale. Pentru a facilita o mai bună cunoaștere reciprocă s-a procedat la semnarea acordului de colaborare în domeniile culturii, învățămin- tului, turismului și sportului între guvernul român și guvernul sanmarinez, precum și a acordului privind desființarea vizelor, în toastul căpitanilor rostit de Alberto Cecchctti, sublinia : „Prin semnarea tor acorduri, care au ca dezvoltarea schimburilor colaborării, țările noastre lizează un dublu obiectiv : posibile pe plan bilateral < bună cunoaștere reciprocă, bogățirea culturală reciprocă și relații mai directe și fructuoase intre cele două popoare, iar la nivel internațional, o- feră un exemplu semnificativ șl

regenți se , aces- scop și a rea- : fac o mai îm-

concret de cooperare pașnică intre state de mărimi diferite și avind un potențial economic și sistem social diferit".Schimbul de păreri de la București a prilejuit, totodată, un examen al situației internaționale. Firește, s-a acordat o atenție deosebită realităților de pe continent exprimindu-se năzuința celor două părți de a se asigura încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa, afirmîn- du-se necesitatea elaborării unor documente cit mai clare și an- gajante care să ofere popoarelor europene garanția dezvoltării lor pașnice, la adăpost de orice amenințare sau atingere a securității lor. In aceeași ordine de idei s-a relevat preocuparea față de urmările instituționale ale conferinței, preocupare firească, ținind seama de complexitatea procesului asigurării unei veritabile securități europene. Exprimînd cu putere aspirația Ia o lume a păcii, eliberată de povara cursei înarmărilor, o lume din care să fie eliminate focarele de tensiune și încordare, România și San Marino au reafirmat necesitatea participării active la viața politică internațională a tuturor statelor, indiferent de mărime, forța lor economică, sistemul politic și social. în acest context evidențiindu-se rolul și contribuția țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, la promovarea unor relații noi. întemeiate pe egalitate și echitate.Opinia publică din țara noastră apreciază în mod pozitiv rezultatele convorbirilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și căpitanii regenți ai Republicii San Marino. Alberto Cecehetti și Michele Righi. Dialogul româno- sanmarinez Ia nivel înalt reprezintă, fără îndoială, o nouă contribuție la aprofundarea relațiilor de prietenie între cele două popoare și țări, la cauza păcii pe continentul nostru.
M. RAMURĂ

Dunărea a continuat să se reverse în sectorul ungar. La 5 'iulie, nivelul apelor fluviului a crescut cu 40—60 centimetri, depășind cu 26 centimetri nivelul din anul 1965. Sîmbătă, la Dunaremete, nivelul apelor Dunării a fost de 680 cm. Se așteaptă ca nivelul cel mai înalt al apelor Dunării să fie atins, la Budapesta, la 8 iulie — 765 cm.De-a lungul tuturor afluenților Dunării și Tisei, în sectorul ungar, a fost declarată stare de alarmă pentru preîntîmpinarea inundațiilor.Mii de oameni au participat, sîmbătă. la suprainălțarea și întărirea digurilor.Tot simbătă, suprafețele agricole inundate au depășit 76 000 hectare.

electrice fuseseră grav Serviciile de pompieri intens pentru pom~a- revărsate și. totodată, aprovizionarea popu-
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S.U.A.Sud-estul statului Minnesota s-a adăugat, în ultimele două zile, zonelor americane unde s-au înregistrat inundații grave. In localitatea Elba stratul de apă depășise, sîmbătă seara, nivelul de un metru. Liniile telefonice și avariate, acționau rea apei pentrulației cu, apă potabilă. Nivelul rîului Zumbro se apropia, în a- numite puncte ale cursului, de 3 m. Aceasta a determinat autoritățile să evacueze localitatea Spring Creek.în săptămina care se încheie, ploile persistente căzute in statele Minnesota și Dakota de Nord au provocat inundarea unor suprafețe Întinse, le produse agriculturii evaluate provizoriu la liarde dolari. Au avutrit mți ales culturile de cereale, soia, cartofi, sfeclă de zahăr și floarea-soareluî.

Păgubeau fost 1,6 mi- de sufe-

Cinci ani de la încheierea Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistența 
mutuală intre România și U.R.S.S.Au trecut cinci ani de cind a fost semnat, la București, Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste— act politic bogat în semnificații, moment de deosebită importanță pe planul legăturilor dintre popoarele și țările noastre.Prietenia și colaborarea ro- mâno-sovietică au un puternic fundament și trainice rădăcini in trecuțul istoric, in lupta comună pe care au dus-o popoarele noastre, forțele progresiste și revoluționare din cele două țări, partidele clasei muncitoare pentru eliberare națională și socială, pentru măreața cauză a socialismului. Solidaritatea internaționalistă, sentimentele reciproce de profundă stimă și prietenie și-au găsit nenumărate expresii concrete de-a lungul timpului. încă de la nașterea sa, Partidul Comunist Român ferm pentru relații tenie, colaborare și cinătate cu statul Frăția de arme a _ _ lor noastre, sîngele vărsat împreună de ostașii români și sovietici pentru eliberarea teritoriului patriei noastre, ca și a Ungariei și Cehoslovaciei, pentru înfrîngerea definitivă a fascismului, au cimentat prietenia româno- sovietică, au imbogățit-o și au ridicat-o la cote superioare. în noile condiții ale făuririi socialismului in țara noastră, relațiile româno-sovietice s-au adincit, dezvol- tindu-se pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar, suveranității și independenței naționale, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești, pe comunitatea o- rinduirii sociale și a ideologiei, pe aspirațiile fundamentale și țelurile supreme care animă cele două state. Traducerea neabătută în viață a acestor principii in relațiile dintre țările socialiste constituie chezășia dezvoltării independente, libere, a înfloririi fiecărui stat socialist, ca și a creșterii forței și influenței tuturor statelor socialiste.Promovarea prieteniei, alianței și conlucrării frățești cu Uniunea Sovietică reprezintă o componentă esențială a politicii externe românești, o preocupare de prim ordin a partidului și statului nostru. Militind neobosit pentru întărirea prieteniei și colaborării eu toate țările socialiste, România — al cărei atașament față de ideile internaționalismului socialist s-a vădit permanent în practică— acționează in mod constant pentru a aprofunda și lărgi legăturile cu U.R.S.S., pentru a le dezvolta pe multiple planuri in concordanță cu interesele popoarelor 

noastre, ale cauzei generale

a militat de prie- bună ve- sovietic. popoare-

a socialismului și păcii. Țara noastră acordă o deosebită importanță relațiilor cu U- niunea Sovietică, prieteniei româno-sovietice, fapt relevat la tribuna celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român de către tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Aș dori să relev cu multă satisfacție, și cu acest prilej, dezvoltarea relațiilor cu Uniunea Sovietică, care ocupă primul Ioc in schimburile și colaborarea economică internațională a României. Dorim să afirmăm și Ia acest Congres hotărirea Partidului Comunist Român, a României socialiste de a acționa in continuare, cu toată fermitatea, pentru dezvoltarea relațiilor cu Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, cu Uniunea Sovietică, conside- rind că aceasta corespunde intereselor ambelor partide și popoare, cauzei generale a socialismului și păcii in lume".Semnarea, la 7 Iulie 1970, a Tratatului de prietenie, oo- laborare și asistență mutuali — care continuă și dezvoltă ; in actuala etapă istorică pre- f. vederile tratatului semnat I»,- 4 februarie 1948 — reflectă £ voința comună a celor două ) state și popoare de a fn-4. țări legăturile care le unesc.'< Tratatul — document cu 0$; deosebită valoare principială ț și practică — oferă un ca-,:-, dru politic și juridic capa- bil să impulsioneze dezvolta- rea relațiilor bilaterale, des-#, chide acestor relații ample ? perspective. Rodnicia conlu-jy crării noastre se exprimă clar in faptul că schimburile £ economice cu Uniunea Sovietică constituie circa 20 la. sută din întregul comerț internațional al României. Documentele creșterea volumului merciale Legăturile tre se amplifică în cele mai diferite domenii, se lărgesc și se diversifică formele și modalitățile de cooperare, inclusiv specializarea în sectoare de bază ale producției, realizarea in comun a unor noi capacități și obiective industriale etc. Progrese substanțiale se înregistrează și în colaborarea tehnico-știin- țifică, culturală, artistică, în toate domeniile de activitate.Opinia publică din România salută cu satisfacție cursul pozitiv mereu ascendent al relațiilor româno- sovietice, exprimindu-și năzuința ca tradiționala prietenie a popoarelor noastre să se consolideze neîncetat. La împlinirea a 5 ani de la semnarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și U.R.S.S., adresăm popoarelor sovietice un salut frățesc, u- rări de noi succese în eforturile lor consacrate construcției comuniste, expri- mind hotărirea de a dezvolta și pe mai departe legăturile de prietenie și coopera
re dintre țările noastre.

semnate prevăd în continuare * schimburilor co- româno-sovietice. dintre țările noas-
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• 14 ZILE RĂTĂCIT IN JUNGLĂ. Peruanul Alvaro Priano a 
petrecut, în deplină singurătate, 14 zile în junglă. Fiind salariat 
al unei societăți petroliere, el a zburat cu elicopterul deasupra 
junglei și, suferind un accident, s-a prăbușit Intr-o regiune 
nelocuită a junglei Madre de Dîos. Pentru a se salva noaptea de

AUSTRIA : Acțiuni da salvară a populației pe străzile orașului Ybbs, inundat de apele Dunării 
zilele acestea

Iar ziua mergea In direcția unor regiuni locuite. In tot acest 
timp el s-a hrănit cu fructe ale pădurii și cu rădăcinile unor 
plante. După ce a parcurs în acest fel: 60 de kilometri, Alvaro .■
Priano s-a întilnit, intîmplător, cu un grup de exploratori apar- I
ținind utiei alte societăți petroliere. In prezent, deși starea sănă- 1
tații sale este bună, Alvaro Priano se află internat pentru cerce- \
țări în spital * POLIȚIA FRANCEZA ȘI OPERELE DE ARTA. !
Autoritățile polițienești franceze, în colaborare cu Secretariatul ț
de stat pentru probleme culturale, au dispus alcătuirea unei 
fototeci în care să figureze toate operele de artă și mo
numentele istorice Importante de pe teritoriul țării. Pe lingă 
valoarea Istorică și artistică, o asemenea arhivă centralizată a 
devenit necesară și pentru ușurarea depistării de către poliție a 
operelor de artă furate. Furturile de opere de artă s-au înmulțit 
în ultimul timp în Franța. Astfel, in 1974 a fost stabilit un „re
cord" sui generis : au fost prădate 169 de castele, 168 de muzee, 
320 de biserici și 152 galerii de pictură • DDT IN LAPTELE MA
TERN. Potrivit concluziilor unul studiu realizat la Școala na
țională superioară de chimie din Strasbourg, laptele matern con
ține de 14 ori mal mult DDT decît laptele de vacă. DDT-uI îm
preună cu un alt pesticid, DDE-ul, provoacă, după opinia au
toarei studiului, 43 la sută din „poluarea" laptelui matern în 
timpul primei luni de alăptare. Produsele respective ajung în 
organismul mamei după parcurgerea unul circuit care începe 
pe terenurile tratate cu aceste pesticide, treeînd. bineînțeles, 
prin produsele agricole consumate • MARIJUANA CU TONELE ! 
Poliția americană a capturat un avion de tip „Lockheed Lode 
Star" care transporta clandestin o cantitate de 6 tone de mari
juana. Valoarea drogului pe piața ilicită este de aproximativ un 
milion de dolari. Aparatul a fost detectat în cursul nopții de un 
elicopter al politiei. Cele două persoane aflate la bord au fost 
arestate • CANCERUL ȘI PARUL VOPSIT. Cplorgnții chimici 
utilizați pentru vopsirea părului sint la fel de cancerigeni ca șl 
tutunul — a declarat cercetătorul britanic dr. John Calms, direc
torul Institutului de cercetări asupra cancerului de la Mill Hill 
din apropierea Londrei. Savantul englez nu exclude posibilitatea ca 
25 pînă la 50 la sută dintre persoanele care își vopsesc părul să 
se îmbolnăvească de cancer. Potrivit părerii cercetătorului brita
nic, acești coloranți sînt cu atlt mai periculoși cu cît sînt ab
sorbiți de către organism, favorlzînd o perioadă de incubație de 
cîțiva ani înainte de declanșarea bolii • BOGĂȚIILE. ANTARC
TICII. Explorările preliminare Indică prezenta în zona platoului 
continental al Antarcticii a unor rezerve importante de țiței, 
cărbune, gaze naturale, aur, cupru etc. — Informează experți ai 
Agenției geologice a S.U.A. Zăcămintele de țiței sînt evaluate la 
54 miliarde barili.

VIZITA DELEGAȚIEI PARLA
MENTARE ROMÂNE IN TURCIA• IN CONTINUAREA VIZITEI pe care o întreprinde în Turcia, delegația parlamentarilor români, condusă de Corne- liu Mănescu, președintele Comisiei pentru politică externă și cooperare economică internațională a Marii Adunări Naționale, a vizitat obiective industriale din regiunea Bursa și s-a întilnit cu reprezentanți ai autorităților locale, cu conducerile camerelor de comerț și industrie din Bursa, reprezentanți ai instituțiilor culturale.Conducătorul delegației, însoțit de ambasadorul român la Ankara, George Marin, a avut o nouă intilnire de lucru cu Ihsan Sabri Caglayangil. ministrul de externe al Turciei.
ALTE 15 AVIOANE AMERICA

NE PĂRĂSESC TAILANDA• OFICIALITĂȚILE MILITARE americane din Bangkok au anunțat că 15 avioane americane de tip „RF 4 S“ — ver-

siune pentru zboruri de recunoaștere a aparatului cu reacție „F 4-Phantom“ — urmează să părăsească la 7 iulie baza Udorn, de pe teritoriul TaiJan- dei.Precizînd, in acest context, că în perioada de maximă angajare militară americană în țările Indochinei, în Tailanda se aflau aproximativ 50 000 militari americani, agenția Associated Press relevă că. in momentul. de față, prezența militară a S.U.A. pe teritoriul tai- landez se exprimă prin 19 500 persoane și circa 200 avioane a- flate la patru baze situate în a- ceastă țară din sud-estul Asiei.

cuitori, Înlocuiește comitetul popular revoluționar provizoriu format imediat după eliberarea orașului Saigon de către forțele populare.
NOI INCIDENTE IN IRLANDA 

DE NORD

SAIGON : ALEGERI IN CO
MITETELE POPULARE REVOLU

ȚIONARE• LA SAIGON au avut Ioc primele alegeri în comitetele populare revoluționare de bază din acest mare oraș sud-vietna- mez. Primul comitet astfel ales, format din. 7 persoane repre- zentind aproximativ 10 000 lo-

După - o perioadă de relativ calm, noi incidente provocate de elementele extremiste s-au produs în Irlanda de nord. în cursul zilei de sîmbătă, șase persoane, între care o bătrînă și o fetiță de trei ani, au fost rănite de explozia unei bombe amplasată de teroriști într-un club al populației catolice din localitatea Larne, comitatul Antrim. Este cel de-al doilea atac din ultimele 24 de ore al elementelor extremiste protestante împotriva unor instituții catolice. Vineri noaptea, alte șase persoane din rîndul comunității catolice au fost rănite de deflagrația unei bombe într-un local din. localitatea Martinstown, din același comitat.• ECHIPAJUL AMERICAN din cadrul misiunii spațiale

„Soiuz-ApoUo" continuă, la Cape Canaveral, pregătirile in vederea lansării, care este prevăzută pentru data de 15 iulie, în programul zilei de sîmbătă a figurat, în afara unei noi treceri în revistă a experimentelor principale, aprofundarea cunoștințelor de limbă rusă ale astro- nauților. După cum este cunoscut, ambele echipaje sint deja capabile’ să comunice cu nerii lor de misiune în acestora. parte- limba
R. P. CHINEZĂ : PRIMA 

FERATĂ ELECTRIFICATĂ• DUPĂ CUM ANUNȚA a- genția China Nouă, la 1 iulie, a fost terminată construcția și a intrat în exploatare prima cale ferată electrificată din China. Ea arfe o lungime de 676 kilometri, asigurînd legătura între localitatea Paoki, din China de nord-vest, și Cengtu, din China de sud-vest. Tracțiunea de marfă și de călători se realizează cu ajutorul locomotivelor electrice de tip „Shoshan".

CALE

INAUGURAREA „SĂPTĂMINII 
MARII BALTICE"• DUMINICĂ. în orașul Rostock, din R. D. Germană, a fost inaugurată tradiționala „Săptă- mină a Mării Baltice". La adunarea de deschidere a luat cu- vîntul Harry Tisch, membru al Biroului Politic al C.C. P.S.U.G., președintele liului Central al Uniunii ______catelor Libere Germane, care a transmis un mesaj din partea primului secretar al C.C. al P.S.U.G., Erich Honecker.

alConsi- Sindi-
• LA HOTELUL Kilimand- Jaro, din capitala Tanzaniei, au inceput, sîmbătă, lucrările reuniunii la nivel înalt la care participă conducători ai Congresului Național African din Rhodesia, președintele Tanzaniei, Julius Nyerere, președintele Zambiei, Kenneth Kaunda, președintele Republicii Populare Mozambic, Samora Machel, si președintele Botswanei, Seretse Khama, consacrate problemelor constituționale rhodesiene.

* pe scurt * pe scurt *pe scurt •

REDACȚIA Si ADMINISTRAȚIA - București Piața „Sctntell- Teii 17 60 10, 17 60 20 Abonamentele se tae la oficine poștale sl dltuzorll din întreprinde.! șl instituții — Tiparul 1 Combinatul poligrafic „Casa Sclntell-. 
Cititorii din străinătate pot tace abonamente prin ILEXIM - Depar tamentul export-import presă BucutejU, Calea Grlvlțel nr. U—« P.O.B. — ÎMI, teica 1 Slim ? 40 362


