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In ziua de 8 iulie a.c., a avut loc 
ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. în cadrul căreia s-a e- 
xaminat situația existentă în țară în 
urma inundațiilor.

Comitetul Politic Executiv a consta
tat că, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, oamenii mun
cii, unitățile forțelor armate și ale Mi
nisterului de Interne, gărzile patrio
tice, toți cetățenii patriei acționează 
cu energie pentru prevenirea și 
combaterea efectelor inundațiilor. Cu 
toate acestea, avînd în vedere că, în 
numeroase zone și localități, s-au pro
dus importante pagube materiale, Co
mitetul Politic Executiv a hotărît:

dații, Comitetul Politic Executiv a sta
bilit luarea în continuare a următoare
lor măsuri:

1. Să se treacă de urgență la 
consolidarea și înălțarea digurilor 
și altor lucrări de protecție pe malul 
Dunării.

2. La confluența cu Dunărea a 
rîurilor Jiu, Olt, Ialomița, Argeș, 
Șiret, Prut se vor ridica noi di
guri șl se vor consolida și supra- 
inălța cele existente, precum și 
malurile, pe întreaga distanță ne
cesară.

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

în cursul dimineții de marți

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
— Să șe acționeze în continuare 

în vederea intensificării eforturi
lor întregii populații apte de muncă 
pentru reluarea grabnică șl desfă
șurarea normală a activității de pro
ducție în toate unitățile, pentru sal
varea recoltei, pentru eliminarea în 
cît mai scurt timp a tuturor efecte
lor negative produse de calamități.

— Să se asigure pretutindeni, în 
modul cel mai susținut, 
digurilor și instalațiilor 
consolidarea și înălțarea

3. Se va trece imediat la organi
zarea populației, a unităților forțe
lor armate și Ministerului de In
terne, in vederea îndeplinirii în
tocmai a tuturor lucrărilor prevăzu
te în planurile de apărare împotriva 
inundațiilor a localităților șl obiec
tivelor economice pe întreg cursul 
Dunării.

a vizitat din nou zone calamitate,
analizînd și stabilind măsuri pentru prevenirea
și limitarea la maximum a efectelor inundațiilor

refacerea 
avariate, 
digurilor.
sistem o- 
informare

— Să se organizeze un 
peratlv de urmărire și 
zilnică a situației hidrologice din 
țară, care să permită luarea din timp 
a unor măsuri corespunzătoare pen
tru prevenirea inundațiilor.

4. Să se constituie detașamente 
speciale pentru fiecare localitate și 
obiectiv economic, alcătuite din ce
tățeni, militari ai forțelor armate și 
din unitățile Ministerului de In
terne, care, sub conducerea activiș
tilor de partid șl cu asistența cores
punzătoare din partea specialiștilor, 
să poată acționa operativ și cu e- 
ficiență maximă în toate situațiile 
create.

FOST CONTRO-

— Să se elaboreze un program 
complex care, pe baza unei concep
ții unitare, să asigure regularizarea 
tuturor cursurilor de apă, amenaja
rea corespunzătoare a fiecărui bazin 
hidrografic, realizarea unor lucrări 
de acumulări de apă, desecări și iri
gații care să permită să se facă față 
oricăror situații ivite. Prevederile 
acestui program să fie incluse in 
planul cincinal pe perioada 1976— 
1980, asigurîndu-se în acest scop 
toate mijloacele materiale, finan
ciare și forța de muncă necesară.

Programul complex de sistemati
zare pe baze moderne a întregii re
țele hidrologice constituie un o- 
biectiv de importanță națională, la 
realizarea căruia trebuie să-și aducă 
contribuția toți oamenii muncii, în
tregul nostru popor.
In același timp, Comitetul Politic 

Executiv a analizat evoluția situației 
pe Dunăre și măsurile 
vederea 
vărsării

'V Avînd 
xistente, 
Dunărea 
iulie a.c. un nivel maxim, care în 
multe zone va depăși cotele de inun-

întreprinse 
combaterii

în 
re-prevenirii și 

apelor, 
în vedere că, 
rezultă că apele fluviului
vor atinge în perioada 9—20 

care

din datele e-

Prin toate măsurile stabilite să se a- 
sigure prevenirea și limitarea la ma
ximum a efectelor dăunătoare ale 
creșterii apelor Dunării, desfășurarea 
normală a activității de producție și 
a vieții localităților în această zonă.

Pentru asigurarea realizării tuturor 
măsurilor hotărîte, s-a stabilit ca 
membrii Comitetului Politic Executiv 
să participe nemijlocit în județe, 
împreună cu organele locale de partid 
și de stat, la organizarea acțiunilor de 
prevenire și înlăturare cît mai rapidă 
a efectelor inundațiilor.

Comitetul Politic Executiv își ex
primă convingerea că, acționînd în 
spiritul chemării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, comuniștii, oamenii muncii din 
întreaga țară, toți cetățenii patriei, 
indiferent de naționalitate, vor face 
totul pentru înfăptuirea măsurilor pre
conizate în vederea prevenirii și 
combaterii inundațiilor, pentru sal
varea 
ștesc 
cerea 
munci 
rarea 
a pagubelor provocate de calami
tățile naturale, asigurind în fiecare 
unitate îndeplinirea întocmai a sarci
nilor de plan și angajamentelor asu
mate privind realizarea cincinalului 
înainte de termen, progresul econo- 
mico-social neîntrerupt al României 
socialiste.

recoltei și 
și personal, 
organizațiilor 
fără preget 

într-un termen cît mai scurt

a avutului ob- 
că, sub condu- 
de partid, vor 
pentru recupe-

A
LATĂ SITUAJIA 
DIN ZONE AFLATE 
ÎN JURUL CAPI
TALEI PRECUM SI 
DE-A LUNGUL VĂ
ILOR ILFOVULUI, 
COLENTINEI, DÎM

BOVIȚEI SI 
SARARULUÎ 
în cursul serii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a survolat, în cursul dimineții 
de marți, zone situate în jurul 
Capitalei, precum și de-a lungul 
văilor ilfovului, Colentinei, 
Dîmboviței și Sabarului, anali- 
zind cu acest prilej măsurile 
imediate care se impun a fi 
luate in continuare pentru re
dresarea neîntîrziată a situației, 
limitarea efectelor inundațiilor, 
accelerarea executării lucrări
lor agricole cu toate forțele u- 
mane și materiale.

De la înălțimea la care zboară 
elicopterul se poate observa

s-au 
de 

bine 
ștră- 
cul-

foare dar că, acolo unde 
săpat canale și rigole 
scurgere, care se disting 
pe aproape întregul traseu 
bătut, pagubele provocate
turilor agricole au fost mult mai 
mici.

în unele zone Insă, unde or
ganele locale și, cetățenii nu au 
dat dovadă de suficient simț 
gospodăresc și de prevedere, 
unde nu s-au executat rigole și 
șanțuri de scurgere, apa a ră
mas pe ogoare, împiedicind des
fășurarea cu toate forțele a lu
crărilor agricole. Chiar și în a- 
ceste condiții însă, nu se acțio
nează cu fermitate pentru limi
tarea consecințelor negative ale

inundațiilor, pentru grăbirea 
scurgerii apei și diminuarea pa
gubelor aduse culturilor cerea
liere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urmărește funcționalitatea re
țelei de canale mari și mici să
pate de-a lungul cursurilor de 
apă, modul in care ele au influ
ențat scurgerea torentelor de 
apă formate în amonte ca ur
mare a ploilor torențiale.

Secretarul general al partidu
lui își sintetizează constatările 
șl observațiile sale în cursul 
unei discuții care are loc în zona 
Roșu—Ciurel din raza Capitalei. 
Sint prezenți aici tovarășii 
Gheorghe Cioară și Emil Dră-

APELE NE-AU LOVIT GREU. PAGUBELE SINT MARI!
lată de ce, pentru întregul popor, pentru toți 
tinerii, comandamentul acestor zile este
ORGANIZARE EXEMPLARĂ, MUNCĂ FĂRĂ PREGET!

gănescu, tovarășii Teodor Co- 
man, ministru de interne, și 
Florin Iorgulescu, președintele 
Consiliului Național al Apelor.

Secretarul general al partidu
lui arată că digurile principale 
nu au fost rupte de puhoaie, 
ele dovedindu-și astfel din plin 
utilitatea. De altfel, se disting 
foarte bine locurile pe unde a 
trecut tăvălugul de apă — sub
liniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sursa puhoaielor 
care au pus în pericol Capitala 
au reprezentat-o nu numai vii
tura de pe Dîmbovița, ci și ape
le dirijate în această direcție de 
numeroase pîriiașe venite pe 
canale săpate la întîmplare, fără 
nici un fel de sistem de regu
larizare, de diferite unități eco
nomice.

în contextul acestei discuții, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
trasează sarcina ca organele de 
resort să studieze cu atenție re
țeaua existentă și funcționali
tatea ei, să întocmească, pe a- 
ceastă bază, planuri raționale de 
sistematizare și regularizare a 
Dîmboviței și Colentinei, ca și 
a tuturor celorlalte rîuri care 
străbat Cîmpia Dunării. Secre
tarul general al partidului cere 
să se interzică categoric execu
tarea anarhică a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, regulari
zarea rîurilor, urmînd să se 
facă prin amenajarea unor 
canale suficient de largi, care 
să urmeze în general firul 
apei, prin înălțarea unor ba
raje suficient de înalte și soli
de, care să reziste Ia
prevăzute cu bazine de liniștire

viituri,

și pinteni de spargere a valu
rilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
relevă, de asemenea, cu insis
tență, necesitatea ca aceste pla
nuri de regularizare să se facă 
pe fiecare bazin hidrografic, 
luîndu-se în considerare și 
principalii afluenți. Ele tre
buie să prevadă executarea 
unor lucrări cu destinație com
plexă — baraje puternice, care 
să ofere o protecție sigură pen
tru unitățile industriale și lo
calitățile din aval în orice con
diții, lacuri de acumulare mari 
ca să rețină apa și să regulari
zeze debitul, asigurind, in ace
lași timp, rezerve suficiente de 
apă industrială și ’ pentru iri
gări care să fie distribuite prin 
canale concepute corespunzător 
din punct de vedere al dimen
siunilor și capacității. Secretarul 
general al partidului insistă în 
mod deosebit asupra ideii că 
barajele trebuie să fie mult mai 
înalte decit cele existente acum 
pentru a corespunde destinației 
lor multiple.

în același context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu trasează sar
cina ca în cel mai scurt timp 
să fie constituite colective de 
specialiști care să' întocmească 
proiectele de regularizare și de 
sistematizare a diferitelor ba
zine hidrografice. Ele trebuie să 
lucreze — a arătat secretarul ge
neral al partidului — pe . baza 
unor programe concrete, cu sar
cini precise și termene ferme.

— Practic, trebuie să regulari
zăm toate cursurile de apă în

(Continuare în pag. a V-a)

„Acțiunea

Dunărea “
ÎNCEPÎND DE MÎINE, O BRIGADĂ 
SPECIALĂ A ZIARULUI NOSTRU 
VA CONSEMNA, ZILNIC, REZIS
TENȚA OAMENILOR LA UNDA 

DE ȘOC A MARELUI FLUVIU

Astăzi, 9 iulie, debitele și cotele pe Dunăre, în sectorul țării noastre, 
ating valorile maxime. La această oră, debitul reprezintă circa 10 000 
metri cubi pe secundă și este în continuă creștere.

De la Comitetul județean Mehedinți al P.C.R., sîntem informați că la 
Porțile de Fier s-a constituit un comandament de urmărire a fluviului, 
de asigurare a trecerii puhoaielor de apă, fără urmări, prin complexul 
hidroenergetic și de navigație.

Totodată, au fost luate măsuri de supraveghere și consolidare a căii 
ferate din zona Porților de Fier și de-a lungul Dunării.

In comunele cu terenuri agricole situate în zone în care fluviul atinge 
cote de inundație au fost mobilizate toate forțele pentru grabnica strîn- 
gere a recoltei. Astfel, la Șimian, Hinova, Burila Mare, Gogoșu, Izvoare, 
Pristol, Gîrla Mare și Salcia, grîul, fructele și legumele, toate produsele 
din zona inundabilă, au fost puse deja la adăpost.

Urmînd traseul Dunării, o brigadă specială a „Scînteii tineretului" va 
transmite zilnic reportaje din această confruntare a forței omului cu 
apa, de la intrarea în țară pînă la vărsarea în Marea Neagră.

In ziarul nostru de mîine — primul reportaj din „Acțiunea Dunărea".
Cu secera fi coasa la stringerea grabnică a recoltei

Foto : V. RANGA

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU
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lată de ce, pentru întregul popor, pentru toți tinerii, comandamentul acestor zile este

ARAD-UN ORAȘ 
CARE SE APĂRĂ

în cursul zilei de ieri, la 
ora 12, punctul maxim al un
dei de viitură a Mureșului a 
ajuns în dreptul municipiului 
Arad. Datorită faptului că 
lungimea ei era foarte mare, 
de peste 60 km, apele scad 
foarte încet, în decurs de 6 
ore cu numai 7 cm. Apelor li 
se opune însă o rezistență dîr- 
ză, tăcută. Stihiilor te poți îm
potrivi cel mai bine cu aju
torul organizării minuțioase, 
furiei oarbe i te poți împotri
vi cu ajutorul calmului. In 
amonte, ca și în aval au fost 
consolidate digurile, pentru 
sporirea coeficientului de si
guranță au fost aduse în zo
nele cele mai critice peste 
100 000 de saci cu pămînt și 
nisip. Au fost puse la adăpost 
peste 20 000 de animale, 11 460 
tone mărfuri. Muncitori și 
membri ai gărzilor patriotice, 
militari și elevi, români, ma
ghiari, germani și de alte na

• GALAȚI

SE PREGĂTESC DIGURI,
SE PRODUCE PESTE PLAN

La Șendreni, județul Calați, acolo unde nivelul Șiretului se anunță in creștere, locuitorii consolidează 
digurile care apără satul și grădina de legume.

Răspunzînd chemării tovară
șului Nicolae Ceaușescu de a 
face totul pentru diminuarea 
pagubelor pricinuite economiei 
naționale de inundațiile cata
strofale din mai multe județe 
ale tării, numeroase colective din 
întreprinderile iryiustriale din 
Galați și-au intensificat efortu
rile pentru obținerea de produc
ții suplimentare prin prelungi
rea zilei de muncă, prin organi
zarea unor zile și săptămini re
cord. O inițiativă a tinerilor din 
mai multe secții ale Combina

Cu spirit de responsabilitate și bărbăție, militarii forțelor 
noastre armate lucrează intens la repunerea in circulație a 

traseelor de cale ferată.

ționalități, 45 000 de oameni, 
trăiesc , în aceste zile momen
te de puternică încordare. Ei 
oferă un minunat exemplu de 
unitate de acțiune. Locuitorii

Doi reporteri - 
D. MATALĂ, I. DANCEA 

— transmit din orașul 
de pe Mureș

orașului, tineri și vîrstnici, sînt 
riguros repartizați pe sectoare 
și pe schimburi, astfel încît 
rîul Mureș să nu scape nici o 
clipă de sub supraveghere. 
Cele cîteva infiltrații care s-au 
produs în timpul undei de vi
itură au fost acoperite cu cea 
mai mare operativitate. Este 
un spectacol cu adevărat im
presionant : disciplina, calmul 
și hotărîrea se văd pe fețele

tului siderurgic Galați ne reține 
in mod deosebit atenția. Prima 
săptămină a acestei luni decla
rată de ei săptămină record s-a 
încheiat ieri cu un bilanț po
zitiv. Laminorul de benzi la rece 
și-a depășit sarcinile de plan în 
această perioadă cu 1 426 tone. 
,,La uzina cocso-chimică. ne 
spune Constantin Haraga. se
cretar al Comitetului U.T.C.. a- 
ceastă săptămină înseamnă pes
te plan 766 tone cocs metalurgic 
și alte importante cantități de 
gudron, benzen și «pă amonia- 

tuturor acestor oameni ce pot 
fi întîlniți în permanență 
de-a lungul riului. Aici sînt în 
aceste zile 25 000 de tineri.

în centrul orașului, șirul 
de camioane și mașini de ma
re tonaj aliniate militărește, 
sînt încărcate cu toate mate
rialele necesare, gata să in
tervină în orice clipă.

Unda de viitură a depășit 
teritoriul municipiului, însă 
pericolul nu a trecut încă. In 
aceeași ordine și într-o disci
plină desăvîrșită apărătorii o- 
rașului continuă să se schimbe 
la posturile lor din 6 în 6 ore. 
Vor continua să stea de veghe 
atît cît este necesar. Veghe 
necontenită, înfruntare dîrză 
dintre om și forțele naturii, 
înfruntare din care apele au 
început să se retragă deja în
vinse. „Pe aici nu se trece" — 
este deviza sub care acționea
ză neobosit toți oamenii, în 
frunte cu comuniștii.

cală realizate suplimentar. S-au 
evidențiat printr-o dăruire e- 
xemplară tinerii Octav Budna- 
ru. Nicolae Pintilie și Tănase 
Mărmureanu". La oțelăria elec
trică sarcinile de plan au fost 
depășite cu 230 tone. Dumini
că. la turnătorie, tinerii munci
tori gu organizat un schimb de 
onoare. Mobilizindu-și toate 
forțele ei au turnat pînă la 
sfirșitul schimbului 4 tone de 
piese din oțel.

ION CHIRIC

Căi de comunicație 
în refacere

De la Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor

Ministerul Transporturilor și 
* Telecomunicațiilor informează 
‘ că, de la începutul perioadei de 
inundații, au fost redate circu
lației 28 linii ferate și 34 -dru
muri naționale. In cursul dimi
neții de 8 iulie s-a redeschis tra
ficul feroviar pe linia Mintia — 
Ilia — Cîmpul Surduc, urmînd 
ca în foarte scurt timp să fie 
repusă în exploatare întreaga 
magistrală pînă la Arad. De a- 
semenea a fost admis accesul 
autovehiculelor pe drumurile 
Pitești — Rm. Vîlcea — Sibiu și 
Brașov — Rupea. Se lucrează 
intens pentru ridicarea în timp 
cit mai scurt a restricțiilor to
tale de circulație pină la Sighi
șoara.

La ora actuală sint avariate

• ALBA
La Aiud, Alba Iulia, Blaj, in alte zone afectate de inundații 

peste 12 000 de tineri au participat la acțiunile de consolidare a 
malurilor riurilor, de reparare a șoselelor deteriorate, la recoltarea 
manuală a griului și a orzului, la întreținerea culturilor și ajutora
rea populației ainlctrate.

• MUSCEL

ANGAJAMENT
OSTĂȘESC

Colonelul Florian Bodogai se 
angajase, împreună cu ofițerii și 
ostașii feroviari din detașa
mentul care acționează in a- 
propierea haltei Gropeni, că vor 
întregi, în cel mult șapte zile, 
podul de cale ferată rupt de 
violenta viiturii de pe Rîul 
Doamnei.

Prezent la primele măsură
tori, calcule, evaluări de soluții, 
la cele dinții lovituri de berbec 
ale sonetelor infigînd zeci de 
piloți, la terminarea celei din
ții palei a viitorului pod, intr- 
un cuvînt, fiind martor al unor 
eforturi neștirbite de osteneala 
zilelor și nopților de muncă ne
întreruptă, entuziastă, harnică, 
temeinică, reporterul a regăsit 
miezul faptelor, concretizarea 
angajamentelor și cuvintului de 
ostaș. Acolo, in încleștarea cu 
viitoarea tulbure, în competiție 
strinsă cu orele, cu zilele, pen
tru redarea grabnică a traficu
lui feroviar pe tronsonul Cîm- 
pulung Muscel — Golești, la 
podul de la kilometrul 107+800 
iși fac datoria, alături de cei
lalți constructori de la căile fe
rate, colonelul Bodogai, maiștrii

• ARGEȘ
La 35 000 se ridică nu

mărul tinerilor angajați in 
icțiunile de combatere a 
efectelor produse de inun
dații; se evidențiază in 
mod deosebit tinerii din 
localitățile: Pitești, Leor- 
deni, Topoloveni. Cos- 
tești și altele, care au 
contribuit la redarea in 
circulație a unor drumuri 
și poduri, la stringerea și 
depozitarea recoltei.

9 drumuri naționale pe care se 
lucrează intens pentru reinte
grarea lor cit mai grabnică in 
traficul interurban. Au mai ră
mas inundate 5 șosele naționale, 

în privința traficului auto 
interurban de călători se men
ționează că sînt suspendate tra
seele pentru călători de la Cîm- 
peni și Sebeș spre Blandiana și 
Daia ; de la Aiud spre Tîrgu 
Mureș și Cimpeni ; de la Alba 
Iulia spre Blaj. Aiud, Vințul de 
Jos, Mihalț Și Mediaș.

în sectorul de telecomunicații 
se lucrează, in continuare, cu 
forțe sporite la consolidarea și 
refacerea definitivă a traseelor 
deteriorate.

(Agerpres) 

militari Chiru și Bădărău, maio
rii Gavriș și Ciutea, colonelul 
Lăpădătescu, maiorul ing. Pîs- 
laru, căpitanul ing. Strata, frun
tașul comunist Stingă, caporalul 
Chiper și. grupa sa de sonetari, 
„drujbistul" soldat Mateș. capo
ralul Ghizilă, mecanicul frun
taș Pantelimon, lacotenent-co- 
lonelul Mihalcea și mulți alții 
care, acum, cind apar aceste 
rinduri, pregătesc ultimele amă
nunte ale „drumului liber !“ dat 
celui dinții tren care va trece 
— dinspre Cîmpulung Muscel 
spre București — puntea făurită 
peste ape de ei.

Locotenent-major 
IOAN LUCA

• BUCUREȘTI

EFORTURI PENTRU
RESTABILIREA COMPLETĂ

Ieri, situația apelor din amon
te în perimetrul Capitalei și în 
împrejurimi înregistra o perioa
dă de stagnare și chiar de scă
dere continuă. Deși mai sint po
sibile modificări, datorită ulti
melor ploi, Dîmbovița, în punc
tele Voinești și Brezoaiele în
registra, marți, scăderi de la 212 
mc pe secundă la 112 mc pe se
cundă. De asemenea, Colentina, 
lacurile Buftea și Mogoșoaia 
prezintă scăderi generale.

în aceste condiții in întreaga 
Capitală se depun eforturi pen
tru restabilirea completă a ali
mentării cu apă potabilă. Ieri, 1 
milion mc apă potabilă a fost 
pompată pe conducte prin resta
bilirea colectoarelor din frontu
rile Ulmi. Arcuda și Bragadiru, 
care funcționează din plin. In 
ședința de comandament de ieri 
au fost luate măsuri concrete 
pentru remedierea urgentă a 
celor 150 de defecțiuni constatate 
la conductele de apă, in special 
la canalele colectoare mari, din 
zonele Kogălniceanu — Izvor, 
Splaiului, str. Cuza Vodă. Du
minică seara la orele 22,30 ma
joritatea posturilor de transfor
mare au fost puse in funcțiune, 
urmînd ca astăzi absolut toate 
să funcționeze din plin.

în sectoarele Capitalei se ac
ționează intens pentru evacuarea 
apei din subsolurile clădirilor 
inundate. în cele 4 sectoare mai 
grav afectate de inundații, din 
cele 713 imobile inundate apa a 
fost evacuată pină ieri la ora 12, 
din 439 subsoluri. Acțiunea con
tinuă cu intensitate existind 
certitudinea ca in cel mai scurt 
timp cu putință, pînă in seara 
zilei de azi apa să fie evacuată 
din toate aceste imobile. Cu cele 
1 800 posturi telefonice restabi
lite în ultimul timp, toate deran
jamentele telefonice au fost re
mediate. Aprovizionarea popu
lației se face normai. Față de 
graficul stabilit, începînd din 7 
iulie a.c. au fost livrate supli
mentar 195 tone legume, cartofi 
și tomate. în cursul nopții de 
ieri 300 000 sticle apă minerală 
au fost livrate direct din vagoa
ne in rețeaua comercială.

Vara 1975 : Fotografii-document

SIGHIȘOARA 
răni care se cer 

vindecate
La Sighisoarc viitura a depășit-o pe cea din 1970. Apele 

Tirnavei Mari și Tîrnavei Mici au invadat cu furie străzile, 
casele, fabricile, provocînd pagube imense. Inundațiile ca
tastrofale au izbit tot ce au întîlnit in cale, au mușcat adine 
din căminele oamenilor, au rupt poduri de beton, au intrat 
clocotind in halele întreprinderilor... De la podurile smulse 
din piloni și pină la pagubele provocate întreprinderilor, 
imaginile și consecințele sint zguduitoare. Tot ceea ce con
solidează o viață de om : casă, loc de muncă, artere de 
circulație s-au umplut de noroiul viiturii. Sint numeroase 
locuri unde recuperarea, refacerea, înseamnă de fapt un 
drum luat de la început, lată de ce, neîntârziat, fără preget 
trebuie să trecem la refacere, la muncă, zi și noapte. Po
durile vor fi puse pe picioare, halele construite, casele zi
dite. Din nou. De la început. Prin muncă, prin mobilizarea 
întregii energii a fiecăruia spre un singur scop, printr-un 
efort excepțional de voință.

Fotografii : E. HOFFER

Una din problemele 
mari care impune o

cele mai 
___  ..... ,__  . rezolvare 
rapidă este recoltarea. în toate 
sectoarele Capitalei și în comu
nele limitrofe s-a trecut de ur
gență la recoltarea manuală. 
Din cele 1 240 hectare, griul s-a 
recoltat doar de pe o suprafață 
de 70 hectare. în comunele Ji
lava, Măgurele și Vîrteju în a- 
ceste ore se lucrează din plin. 
Datorită excesului de umiditate 
s-au luat,măsuri pentru confec
ționarea de urgență, prin între
prinderile de industrie locală, a 
unui număr mai mare de coase 
și seceri necesare recoltării ma
nuale. în majoritatea întreprin
derilor procesul de producție se 
desfășoară normal. Oamenii 
muncii din unitățile sectorului 1 
s-au angajat să obțină, pentru

UTECIȘTII CAPITALEI LA DATORIE

rîului

In urma măsurilor excepțio
nale luate pentru prevenirea pe
ricolului inundării unor zone ale 
Capitalei, Comitetul municipal 
București al U.T.C. și comitete
le pe sectoare au mobilizat ti
nerii — muncitori, elevi, stu- 
denți — în zonele periculoase. 
Peste 15 mii de tineri au acțio
nat trei zile la stăvilarul Ciurel, 
de-a lungul malurilor 
Dîmbovița. în sectoarele 4, 5, 6 
și 7, cît și în comunele subor
donate municipiului. S-au evi
dențiat în mod deosebit în aces
te zile tinerii de la întreprin
derile Semănătoarea, I.M.E.B., 
Electrocentrale Grozăvești, Tim
puri Noi, Abator, întreprinde
rea de piele și încălțăminte 
„Dîmbovița", studenții Centru
lui universitar București. Peste 
7 mii de tineri au acționat în 
mod continuu pentru eliminarea 
apei din incinta unităților eco
nomice, pentru repunerea în 
funcțiune, în cel mai scurt timp, 
a mașinilor și instalațiilor ava
riate. 

înlăturarea pagubelor produse 
de inundații, o producție supli
mentară de'5 milioane le.i.

Pentru prevenirea cazurilor de 
boli infecto-contagioase, organe
le medicale au efectuat pină ieri 
peste 5 000 vaccinări și au ad
ministrat 2 mii doze gama glo- 
bulină copiilor pînă Ia 10 ani.

Acțiunea de prevenire și li
mitare a pagubelor, s-a aprecit 
in ședința de comandament de 
ieri, se desfășoară conform indi
cațiilor conducerii de partid și 
de stat. Se acționează cu nădej
de și îndirjire pe toate frontu
rile, peste 100 000 de cetățeni ai 
Capitalei participînd intens la 
diminuarea pagubelor provocaVț. 
de furia apelor.

DAN VASILESCU

După furia dezlănțuită ,a ape
lor, tinerii continuă cu aceeași 
dirzenie lupta pentru refacere, 
lupta pe frontul muncii. Ieri, in 
întreprinderile bucureștene Se
mănătoarea, 23 August, Repu
blica, Timpuri Noi, Dîmbovița, 
Vulcan, peste 3 500 de tineri au 
lucrat in schimburi prelungite 
de la 3 la 5 ore, obținindu-se pe 
ansamblu un spor de producție 
în valoare de peste 150 milioa
ne lei.
București, 
tineri au plecat deja la în
treprinderile „8 Mai" Mediaș și 
textilă Sighișoara. pentru a 
acorda ajutor la repunerea in 
funcțiune a mașinilor și insta
lațiilor. Tinerele de la între
prinderea „Suveica" s-au anga
jat să acorde ajutor întreprin
derii textile Mediaș pentru a-i 
asigura într-un timp mal scurt 
funcționarea la întreaga capa
citate.

De la A.M.I.T. 
două echipe de

ANGELA CHIȚU
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• Mari suprafețe agricole se află sub apă • Să intervenim neîntîrziat, cu seceri, cu coase, 
cu toate mijloacele posibile pentru salvarea a tot ce se poate salva • Pe unele terenuri 
recolta este irecuperabilă © Să trecem grabnic la reînsămînțări, să redăm producției 
agricole fiecare palmă de pămînt • în același timp, atenție întreținerii culturilor !
BRIGADA „SCÎNTEII TINERETULUI" 
TRANSMITE DIN JUDEȚUL ILFOV

Mii de tineri iși înzecesc 
eforturile pentru strîngerea 

grabnică a recoltei
MARȚI, 8 IULIE, ORA 6 

DIMINEAȚA
Km 24, pe șoseaua București 

— Pitești. De o parte și de alta 
a panglicii de asfalt, oameni a- 
plecați deasupra lanurilor de 
grîu, cu picioarele pînă la glez
nă in apă.

Tărtășești. Primarul comu
nei : ,,Pe tarlalele celor două 
cooperative se află 2 500 de oa
meni, adică toți cei care pot 
tine o seceră in mină".

Slobozia-Moară. Președinte
le C.A.P. : „în clipa aceasta, 
numai eu rup un minut pentru 
dumneavoastră — și asta pen
tru că a{i venit în mijlocul 
cîmpului".

Bre»oaia. De asemenea, pri
marul : „în cîmp sînt și 
Nica Ștefan, State Gheorghe, 
Toma Grigore, Samoilă Toma, 
oameni trecuți de 70 de ani, 
care înaintează cot la cot cu 
nepoții lor".

După mai multe ceasuri și 
zeci de kilometri, reporterii 
brigăzii transmit :
2500 DE COOPERATORI, CU 

SECERA IN LAN
Ieri după amiază ploaia a a- 

lungat oamenii din cîmp. De 
simbătă se intrase cu secerile 
in cele 300 hectare. Astăzi au 
revenit de la ora 6. In locul 
numit Gulia, cooperatorii smulg 
mîlului boabele pîinii. Este tot 
ce putem spune despre cei care 
se cheamă și Iordache Rada, 
Mitu Niculina, Toader Gheor- 
ghița — tineri ; Șerban Gheor
ghe, Andrei Ștefan. Pascu Nico
lae, Șerban Niculina, Chiriță 
Alexandru — bărbați și femei, 
pentru care cîmpul este drumul 
lor de 15—20 sau 30 de ani. De 
la președinta C.A.P., tînăra La- 
che L’#;ia. ca și de la inginera 
Grigore Constanța aflăm : în 
comună cele 10 echipe, alcătui- 

e BACĂU

Acum, aici este
* nevoie de munca 

noastră!
Zilnic, de dimineața pînă sea

ra tîrziu sînt prezențl pe ogoa
rele județului Bacău, nu numai 
cei care răspund permanent de 
soarta recoltei, cooperatorii și 
lucrători din întreprinderile a- 
gricole de stat, ci și mii 3e ti
neri, elevi și studenți în vacan
ță, muncitori navetiști. La lu
crările de întreținere a porum
bului, florii-soarelui, in grădinile 
de legume, în livezile de pomi, 
la repararea adăposturilor pen
tru animale ca și la recoltatul 
griului care a început duminică, 
ei au răspuns cu aceeași hotărîre 
ca și cei din zonele inundate 
chemării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru a se strînge 
tot ce este posibil din rodul 
cîmpului. La ferma Godovana a 
I.A.S.-ului Traian, eleva Mirela 
Miron din clasa a XH-a a Liceu
lui „Vasile Alecsandri" din Ba
cău, ne declara că brigada de 
muncă patriotică din care face 
parte, inițial era repartizată să 
lucreze în vacanță la întreți
nerea bazelor sportive din oraș.

— La chemarea secretarului 
general, am cerut însă să lu
crăm în agricultură. Acum, aici 
este mai multă nevoie de 
muncă.

La fel au procedat și elevii 
altor brigăzi. La ferma Vultu- 
reni. băieții au cerut coase și 
au intrat la recoltatul finului. 
Repartizați operativ de către 
Comitetul județean U.T.C. la 
punctele de lucru cu mari ne
cesități de muncă, cei peste 
3 000 elevi organizați in tabere 
de muncă patriotică sînt apre- 
ciați pentru rezultatele lor, 
mult mai bune decit în anii 
trecuți, de către conducerile uni
tăților agricole.

Despre cei 90 de elevi de la 
Liceul teoretic din Moinești, to
varășul ing. Mihai Papuc, di
rectorul I.A.S. Bacău ne declara 
că muncesc cu același randa
ment ca și ceilalți săteni.

— Iată, de exemplu, această 
brigadă de 26 de elevi condusă 
de pedagogul Vasilica Iftimie, 
ieri a lucrat la dubla hibridare 
a porumbului, aici la ferma 
Răcătău, 8 hectare.

— Iar astăzi ne-am hotărit să 
nu ieșim din lan pînă nu rapor
tăm 10 hectare, a. răspuns Da
niela Adam din clasa a Xl-a.

Dovadă că aveau să-și respec
te cuvîntul dat este că pînă la 
la ora 10 realizaseră 5 hectare.

N. COȘOVEANU 

te din cite doi membri, anunță 
cooperatorilor ora și locul unde 
vor lucra astăzi, pentru că în 
afară de tarlaua de la Gulia, 
pe restul suprafețelor ploaia a 
fost mai puternică și nu s-a pu
tut intra în cimp la prima oră 
a dimineții. Conform celor sta
bilite la ședința de comanda
ment, cea mai mare parte a 
cooperatorilor seceră griul, al
ții recoltează cartofii — livrați 
imediat pieții. S-au luat măsuri 
pentru reînsămînțarea suprafe
țelor compromise — 250 hecta
re cu porumb.

Ținînd seama de numărul lo
cuitorilor, fiecărui cetățean apt 
de muncă i-au fost repartizați 
15 ari, astfel incit, dacă nu mai 
plouă, în două zile griul de 
sub apă va fi strîns. „Și va fi 
strîns, în cîteva zile, chiar da
că plouă" — se angajează Tu- 
tunaru Nicolae, primarul comu
nei Tărtășești.

SE RECOLTEAZĂ, SE ARA, SE 
DISCUIEȘTE, SE SEAMĂNĂ
în comuna Slobozia Moară 

îl întîlnim pe Vîlcu Paul, pre
ședinte și inginer șef al co
operativei. Deschidea drum 
combinelor pe o nouă solă cu 
grîu. Din suprafața semănată 
cu grîu, de 295 ha, au fost re
coltate 177 ha. S-a transportat 
la baza de recepție o cantitate 
de 300 tone. „Deși aici n-au fost 
inundații, ploaia căzută îngreu
iază înaintarea combinelor" — 
ne declară Stancu Nicolae, 
combiner care adaugă : „Mer
gem cu viteza I, treapta a Il-a, 
dar tot stringem zilnic 20 tone". 
In timp ce lanurile de griu se 
transformă, minut de minut, in

Acolo unde apa este o prezență nedorită brațul tineresc, prin 
diferite mijloace răspunde prompt, energic pentru înlăturarea ei. 
Militari, studenți și elevi acționează cu calm și hotărire pentru 
înlăturarea efectelor produse de inundații și reintegrarea pro

ducției pe făgașul normal.

e MUREȘ

Apa trebuie silită 
de intervenția 

hotărîtă ’ 
a oamenilor să-și 
găsească drumul 

spre matcă!
Ieri pe meleagurile județului 

Mureș a strălucit soarele. Apa 
provenită din revărsarea Tîrna- 
vei și Nirajului iși caută destul 
de anevoie însă drumul către 
matcă. Este nevoie de interven
ția hotărîtă a oamenilor pentru 
a elibera culturile care au ne
voie de aer. La Acățari, Mur- 
geni, Foi, Gruișor, Găiești, Vă
leni, Suveica, Roteni peste 2 000 
locuitori ai satelor, cooperatori, 
tineri navetiști, lucrători in uni- 

boabe, miriștea dispare sub plu
gurile tractoarelor, făcînd loc 
semințelor din cultura a Il-a. 
Mecanizatorii Ene Grigore, 
Stratulat Ion, Neagu Emil, Va
sile Mircea, Toader Ion ară, 
discuiesc, seamănă. Pină la a- 
ceastă oră s-au însămînțat : 70 
ha cu legume, 15 ha porumb 
boabe, 60 ha masă verde. în 
cimp, alături de părinți sînt și 
elevii de la școlile comunei, 
care sortează cartofii și îi în
carcă în camioane.

RAPORT CĂTRE SECRETARUL 
GENERAL AL PARTIDULUI

— Tovarășe primar, presa de 
astăzi consemnează popasul fă
cut in comuna dumneavoastră 
— Brezoaia — de către tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în vi
zita de lucru efectuată ieri in 
zone din preajma Capitalei, din 
județele Ilfov. Dîmbovița. Ar
geș, Vîlcea, Olt și Teleorman.

— Am avut înalta cinste de a 
raporta secretarului general al 
partidului efortul pe care con
sătenii mei l-au depus, alături 
de celelalte forțe venite în aju
tor, la înălțarea unui dig de 
apărare pentru întărirea bara
jului, care a stăvilit apele.

Imediat după aceea, oamenii 
comunei Brezoaia au trecut la 
eliminarea apei de pe cele 1 300 
hectare inundate și la recolta
tul griului. Funcționează moto- 
pompe, cooperatorii sapă și 
adîncesc canale. Tînăra Radu
lescu Lunela, de la O.I.F.P.C.A., 
unul din cei 120 de specialiști 
trimiși in comunele județului, 
ne comunică ultima cifră : au 
fost săpați pină astăzi 1800 me
tri lineari de canale. Și astăzi.

tățile comerciale și de prestări 
s-au înrolat în marele front al 
salvării recoltei.

— In zilele ce au urmat inun
dațiilor, ne comunică tovarășul 
Ernest Bakai, secretarul comi
tetului comunal U.T.C., s-au să
pat peste 2 300 ml de șanțuri, e- 
liminîndu-se excesul de apă pe 
250 hectare cultivate cu sfeclă 
și porumb. Am curățat nămolul 
din serele C.A.P. și am recol
tat 12 000 kg .roșii. Tot aici cu 
ajutorul studenților de la Insti
tutul pedagogic de 3 ani din Tg. 
Mureș am salvat o recoltă în va
loare de peste 500 000 lei.

AU SCOS RECOLTA DE SUB 
PRIMUL VAL DE APA

Pe primarul comunei Bălău- 
șeni, tovarășul Ștefan Borșov, 
l-am întilnit în mijlocul unui 
grup de peste 50 oameni, lucrind 
la deblocarea podului de trecere 
spre Agrișteni.

— După ce locuitorii comunei 
au eliberat peste 1 500 hectare 
de sub apă, debitul Tîrnavei 
Mici este din nou in creștere. S-au 
luat măsuri de diminuare a pier
derilor. Peste 800 cooperatori se-

Fără preget, recolta trebuie salvată ! In această înfruntare cu vitregia timpului, eroismul și abne
gația, ca răspuns la chemarea partidului, a secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
prin exemple pilduitoare de responsabilitate comunistă, sînt atribute ce caracterizează activita
tea tinerei generații. Imaginile surprinse in aceste zile pe ogoare sint un argument grăitor, 

un exemplu de dăruire comunistă.

cind apele sînt in retragere, au 
lucrat peste 100 de oameni.

„Pină seara — ne spune în 
continuare primarul și secretar 
al comitetului de partid, tova
rășul State. Gheorghe — au fost 
recoltate manual și mecanic 150 
ha cu griu. Ieri și astăzi au 
participat la strîngerea griului 
cite 1 000 de oameni : coopera
tori, elevi, funcționari. De ase
menea, au fost scoși cartofii de 
pe o suprafață de 115 ha“.

Alături de întreaga țară, oa
menii muncii din comuna Bre
zoaia raportează, în continuare, 
hotărîrea lor — iar rezultatele 
stau mărturie — de a face to
tul pentru a strînge neîntîrziat 
recolta care se mai află în 
cîmp, asigurînd astfel fluxul 
necesar recoltelor viitoare.

ION ANDREIȚ.A 
NICOLAE ADAM 
VASILE RANGA

ceră orzul la Agrișteni, Dumi- 
treni, Filitelnic, cosesc finețele 
de pe terenurile neinundate, 40 
de atelaje și remorci transportă 
furajele. Muncitorii șantierului 
gaz-metan,. locuitorii blocurilor, 
inundați și ei, au salvat 80 tone 
grîu, 10 tone porumb, 4 tone orz 
de la baza de recepție.

TOȚI TINERII SATULUI IȘI FAC 
EXEMPLAR DATORIA

La Nadej lucrează peste 300 de 
locuitori .

Cîteva nume : Valter Karda, 
Sabina Toadei, Nicolae Brata, 
Viorel Florea, Felicia Surd și 
mulți alții muncesc, cot la cot cu 
Emeric Sasz, activist al conrte- 
tului județean Mureș al U.T.C. 
și Virgil Tuda, inginerul șef al 
C.A.P.

— Duminică și luni, ne comu
nică tovarășul Sasz. toți tinerii 
din comună au fost în fruntea 
acțiunilor de înlăturare a efec
telor inundațiilor. Au recuperat 
peste 3 000 kg cartofi de pe te
renurile spălate de ape, au re
cuperat și continuă operația de 
recuperare a furajelor La ferma

@ BRAGADIRU

RĂSPUNS PROMPT LA APELUL 
FABRICII DE NUTREȚURI

Ieri, 700 de tineri, elevi ai li
ceelor și școlilor generale din 
sectorul 6, au răspuns prompt 
chemării lansate de conducerea 
Fabricii de nutrețuri combinate 
Bragadiru, de a ajuta la salva
rea porumbului depozitat în pă- 
tule. După primele calcule făcute 
operațiunea de separare a porum
bului umed urma să se încheie 
vineri. Dar, după cum ne spu
nea ing. Boris Streistan, direc
torul întreprinderii, datorită 
muncii neîntrerupte a elevilor 
organizați pe echipe, există toa
te condițiile ca pină joi la prînz 

zootehnică, participă alături de 
părinții lor la secerat, la cosit.

MIRCEA BORDA

• SIBIU

6000 tineri 
la redarea 
terenurilor 
inundate

Mobilizați de chemarea pre
ședintelui .țării de a contribui cu 
toate forțele la remedierea pa
gubelor cauzate de forțele dez
lănțuite ale naturii și tinerii din 
județul Sibiu au muncit și 
muncesc eroic in aceste zile.

6 000 de tineri, organizați in 
brigăzi uteciste de muncă pa
triotică, se află in toate puncte
le în care se decide redarea ra
pidă a terenurilor agricole i- 
nundate.

Comandamentul pentru com
baterea efectelor inundației, con- 

întreaga cantitate de porumb să 
fie pusă la adăpost. „Nu pot să 
vă spun decit cuvinte de lau
dă la adresa acestor tineri ce 
s-au prezentat atît de repede 
și intr-un număr atît de mare 
ca să ne ajute. Sînt 250 de 
elevi- de la liceul „Vulcan" în
soțiți de 14 profesori, 150 de 
elevi de Ia Școala generală nr. 

.138, 100 elevi de la. Electromag
netica, 100 elevi de la liceul ,,D. 
Bolintineanu" și alți 100 elevi 
de la liceul ,,Gh. Lazăr.

MARIA PREDA

stituit de Comitetul județean 
Sibiu al U.T.C., dirijează zil
nic aceste mari forțe tinere că
tre punctele cele mai importan
te. Dacă luni se eliberaseră de 
sub apă, în urma lucrărilor e- 
fectuate, 300 de hectare de po
rumb și legume, ieri pe aceste 
terenuri ale C.A.P.-urilor din 
Sibiu și Șelimbăr se executa 
deja întreținerea culturilor. In 
comuna Axente Sever 75 de 
tineri au săpat timp de două 
zile un canal de sute de me
tri care asigură scurgerea apei 
de pe un lot de terenuri în- 
sămințate cu orz ; aceiași ti
neri au început recoltatul ma
nual al acestei culturi. La 
Avrig 200 de tineri lucrează la 
recoltarea și transportarea fu
rajelor, la depozitarea acesto
ra, la întreținerea culturilor de 
sfeclă de zahăr. In comunele 
Rășinari și Poplaca peste 500 
de tineri au strîns și depozitat 
fin, au plivit sfecla de zahăr și 
au săpat 3 km de șanțuri cre- 
înd astfel front de lucru pentru 
întreținerea culturilor eliberate 
de sub ape. La Ocna Sibiului, 
neținînd cont de greutățile mari 
întîmpinate. 100 de tineri au 
secerat manual orzul de pe o 
suprafață încă inundată.

Ce se poate face
pentru a asigura 

producția de legume
• De urgență să se treacă la reînsămînjarea suprafețelor 

total calamitate • Este interzisă desființarea culturilor de to
mate, ardei, vinete chiar în situația cind au rămas numai 20-30 
la sută din plante • Prin completarea golurilor, prășit, ferti
lizat și tratamente fito-sanitare se poate recupera întreaga 
producție • Producerea răsadurilor în numai 25 de zile.

Ca urmare a inundațiilor, gră
dinile de legume din mai multe 
județe ale țârii au fost afectate. 
In acesie condiții se impun o 
serie de măsuri urgente pentru 
recuperarea intregii producții de 
legume, in vederea satisfacerii 
nevoilor de consum. în situația 
cind grădinile au fost complet 
inundate trebuie trecut, de în
dată ce apele au fost evacuate, 
la reinsămințarea suprafețelor, 
chiar suplimentar, cu morcovi, 
castraveți, dovlecei, mazăre, co
nopidă, gulioare, varză, țelină. 
Pentru grădinile în care plan
tele au suferit in proporție de 
20—65 la sută, odată cu scurge
rea apelor se vor efectua o pra- 
șilă manuală, demilirea și ridi
carea plantelor. Concomitent se 
va trece la completarea goluri
lor din cultură cu fasole, cas
traveți, dovlecei sau alte legume 
prin răsad, realizînd astfel o 

-cultură intercalată. Este inter
zisă desființarea culturilor de 
tomate, ardei și vinete, chiar în 
situația cind au rămas numai 
25—30 la sută din plante viabile. 
După completarea golurilor se 
vor efectua o lucrare de rărițare 
la o adincime nu prea mare, 
fertilizarea chimică suplimentară 
și tratamente contra bolilor și 
dăunătorilor. Pentru grădinile 
în care plantele au suferit în 
procente mai mici, după o ve
rificare minuțioasă pentru înde
părtarea tufelor distruse, se vor 
completa golurile. In cazul cind 
au fost distruse frunzele sau 
inflorescențele, dar nu s-a rupt 
tulpina principală, se va fasona 
planta, și se va efectua un tra
tament cu sulfat de cupru, con
comitent cu prașila și fertiliza
rea. Nu se recomandă în cultu
rile de tomate afectate de grin
dină lucrarea de copilit, ci a- 
cestea vor fi stimulate în creș
tere pentru obținerea dc fructe 

!n grădinile de legume acțiunile de întreținere a culturilor tre
buie reluate in ritm sporit in așa fel incit să se realizeze pro

ducții cit mai mari.

corespunzătoare. Este obligația 
fiecărui specialist de a aplica în 
mod diferențiat măsurile ce se 
impun in funcție de situația e- 
xistentă. Soluțiile tehnice tre
buie să conducă la redresarea 
plantelor și la realizarea pro
ducțiilor de legume planificate.

Semănatul noilor culturi de. 
legume impune atenție sporită 
numai în cazul celor care se 
produc prin răsad, la celelalte 
păstrindu-se tehnologiile cunos
cute de legumicultori. Timpul 
fiind avansat este necesar să 
producem un răsad viguros și de 
calitate în numai 25 zile, față de 
35—40 zile în condiții normale. 
De aceea sînt recomandate, în 
cazul vârzoaselor, asigurarea 
unui pat nutritiv cu 20 la sută 
turbă, 60 la sută mraniță și 20 
la sută pămînt de țelină, iar se
mințele, ambalate în săculețe de 
pinză, se vor pune la preîncol- 
țire în apă caldă de 25—30;C 
timp de 24—30 ore. Apoi se 
seamănă, procedîndu-se obliga
toriu la acoperirea răsadnițelor 
cu rogojini umectate pînă la ră
sărire. Este interzisă acoperirea 
cu rame de sticlă sau folie de 
polietilenă.

Pentru cultura de mazăre se 
vor alege terenurile în regim iri
gat, eliberate de alte cultur;, 
pregătite prin arături și discuiri 
repetate. Soiurile vor fi semă
nate după cum urmează : ceie 
tîrzii între 20—22 iulie, cele 
semitimpurii între 23—25 iulie și 
cele timpurii între 26—30 iulie, 
la adîncimi de 6—7 cm. După 
răsărire, la înălțimea de 7—8 
cm., se va erbicida cu 2—4 D în 
doză de 0,750 kg la ha.

Dr. ing. GHEORGHE 
V1LCEANU.

director tehnic al Centralei 
pentru legume-fructe
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• BRĂILA

SE ACȚIONEAZĂ CU DiRZENIE, 
cu calm, cu Încredere

Th județul Brăila, județ afec
tat de inundații prin revărsarea 
rîului Buzău și amenințat în 
continuare, in cealaltă parte de 
apele tulburi ale Dunării, se ac
ționează intens pe toate frontu
rile pentru a se face fată situa
ției, In zona localităților' Jirlău, 
Scorțarv Nou, Siliștea și Vișani 
au fost concentrate forțe impor
tante, printre care și 2 000 de ti
neri la săparea canalelor de 
scurgere pentru înlăturarea 
crustei de mii din ljuilirile de 
porumb și floarea-soarelui. Ac
țiunea de recoltare aici, ca și in 
celelalte zone, continuă in ritm 
susținut. Pină ieri au încheiat 
stringerea griului peste 40 de 
cooperativ© din județ. Ca urmare 
a măsurilor luate pentru preîn- 
tîmpinarea efectelor unor even
tuale inundații din partea Dună

rii toate. C.A.P.-urile situate 
de-a lungul fluviului au înche
iat recoltatul. Bătălia pentru' 
salvarbă grîilltti a intrat in faza 
finală și în Insula Mare a’Brăi
lei. Aici, pe această insulă de 
peste 72 000 hectare amenințată 
de apele Dunării se desfășoară 
concomitent și mari acțiuni pen
tru preîntâmpinarea inundațiilor. 
Se lucrează zi și noapte la conso
lidarea digului pe 16 km și re
facerea coronamentului pe 156 
km. Au fost, concentrate aici,. în 
acest scop. 25 buldozere, 20 sere- 
pere, 40 basculante, alte nu- 
meioase utilaje care în aceste 
zile ar fi trebuit să efectueze 
lucrări de construcții. Și bătălia 
pentru apărarea municipiului 
Brăila a intrat într-o fază notiă. 
Ieri mii de oameni, muncitori 
din întreprinderi, soldați și e

levi lucrau la construirea digu
rilor de protecție g municipiu
lui împotriva viiturilor Dunării. 
Trei mari tronsoane de dig vor 
apăra : zona joasă a orașului, 
platforma industrială Sud unde 
se găsesc Combinatul de prelu
crare a lemnului, Fabrica de 
ciment ,.Stinca“, întreprinderea 
de industrie locală precum și 
zona portuară. La aceste lucrări 
participau și importante forțe 
mecanice, printre care 50 de 
basculante și zeci de excava
toare, buldozere și autoca
mioane. Pentru evitarea a noi 
pierderi comandamentul jude
țean a luat măsuri pentru eva
cuarea localităților Gura Girli- 
ței și Nieelești. Se acționează cu 
dîrzenie, cu calm, cu încredere.■ *

I. CHIHIC

• PRAHOVA

Este necesară mobilizarea 
tuturor forțelor

Județul Prahova a fost grav 
afectat de inundații. Cu toate 
acestea, viața și activitatea eco
nomică revin la normal. într-un 
timp record. 6 600 hectare de 
culturi au fost smulse apelor, 
prin lucrări de drenaj, iar 11 
întreprinderi din cele afectate 
lucrează acum la întreaga capa
citate, urmind ca in scurt timp 
să fie repusă in funcțiune și în
treprinderea de exploatare a 
nisipului din , Vălenii de 
Munte. Drumurile naționale în 
totalitate, și o parte din drumu
rile locale au fost deja redate 
circulației, restul remedierilor, 
printre care se numără și soluții 
de provizorat, urmind a fi fă
cute cel tîrziu pînă pe data de 
15 iulie. La aceeași dată se va 
termina recondiționarea celor 
280 de linii energetice, încă în
trerupte. Căile ferate, cu ex
cepția porțiunii Ciorani-Urziceni, 
și liniile telefonice sînt in în
tregime refăcute. Ieri seara s-a 
repus în funcțiune sistemul de 
alimentare cu apă potabilă a 
municipiului Ploiești iar într-o 
zi-două localitățile Mizil și Ur
lați vor primi apă potabilă 
din sistemul de aducțiune Băl
tești.

Pentru combaterea efectelor 
inundațiilor lucrează numai în 
agricultură, zilnic, peste 30 000 
oameni. Obiectivul principal — 
stringerea urgentă a recoltei de 
gria, legume și zarzavaturi. A- 
proximativ 5 000 de cetățeni la 
care se adaugă 1 500 de locuitori 
ai satelor de munte și deal, 
veniți in ajutor, participă în 
fiecare zi la executarea lucră
rilor de scurgere a apei de pe 
terenurile cultivate. Totodată, 
1 000 de angajați ai unităților 
economice din Ploiești sprijină, 
după terminarea programului, 
recoltarea în C.A.P.-urile din 
zona limitrofă a municipiului, 
în ultimile zile, încă 3 087 elevi 
au fost mobilizați in agricultură, 
în fiecare zi, în județ, se recol
tează manual 200 hectare de 
grîu și ritmul este în creștere. 
De la deelanșarea inundațiilor 
și pină în prezent au fost con
struite, refăcute și despotmolite 
diguri cu o lungime totală de 
16 km. Ritmul intervenției tre
buie să sporească însă. Pentru 
aceasta e necesară mobilizarea 
tuturor forțelor,

AL. ȘTEFĂNESCU

SITUAȚIA HIDROLOGICA
în cursul zilei de marți au 

căzut ploi sub formă de averse 
în Moldova, în Carpații Meridio
nali, in alte zone de munte și 
eu totul izolat în celelalte re
giuni.

Cele mai mari cantități de apă 
căzute au fost de 19 1 mp la Si
naia. 17 I mp la Birlad, 15 I mp 
la Dorohoi, 11 I mp la Rarău, 
iar in restul regiunilor au Căzut 
precipitații intre 0—3 I mp.

La ora 18 mai ploua la Bu- 
dești, în județul Ilfov, la Gri vi
ța in apropiere de Slobozia, la 
Avrănieni in nordul Moldovei 
și la Dej.

Din datele Comisiei centrale 
de apărare împotriva inundați
ei rezultă că în seara zilei de 8 
iulie pe Mureș culminația viitu
rii a trecut.de Arad, unde apele

COTE
Apele Dunării sînt in ereștere 

pe tot sectorul românesc, peste 
cotele de inundație, de la Ca
lafat pînă la Hîrșova. în dimi
neața zilei de 8 iulie apele de
pășeau cotele de inundație la 
Giurgiu cu 3 cm și la Hîrșova 
cu 60 cm, revărsîndu-se in zona 
mal-dig..

După cum s-a mai anunțat, 
datorită precipitațiilor deosebit 
de abundente căzute in ultima 
perioadă in bazinul Dunării, 
s-au format importante unde

au început să scadă, fiind însă, 
peste cota de inundație cu 203 
cm. Nivelurile rîului se mai 
mențin peste nivelurile de revăr
sare de la Alba lulia pînă la 
frontieră. Pe Ialomița apele au 
crescut ușor la Slobozia, fiind 
peste cotele de inundație cu 69 
cm. Oltul e in scădere generală 
pe tot cursul, răminind însă pes
te cotele de inundație de la Fel- 
djoara la Cîineni cu 10—30 cm, 
de la Rm. vncea la Drăgășani 
eu 12—30 cm și la Ștoenești cu 
32 cm. Sead. de asemenea, și a- 
pele Argeșului, menținindu-se 
la Budești cu 28 cm peste cota 
de inundație. Nivelurile apelor 
Dîmboviței, Prahovei și Vedei 
nu mai prezintă pericol de re
vărsare.

Dunărea este in creștere pe

LE DUN
de viitură. Potrivit prognozei 
hidrologice elaborate de Consi
liul Național al Apelor, culmi
națiile viiturii în sectorul româ
nesc al Dunării se vor produce 
în intervalul 9—20 iulie.

Pentru apărarea localităților, 
porturilor, șantierelor navale, 
unităților industriale, depozite
lor, comandamentele locale de 
apărare au luat măsuri și con
tinuă să întreprindă acțiuni 
pentru evacuarea și punerea în 
siguranță a bunurilor materiale

tot sectorul românesc, depășind 
cotele de inundație de la Cala
fat pină la Hîrșova.

★
în următoarele 24 de ore vre

mea va continua să se amelio
reze și in jumătatea de est a 
țării, unde cerul va mai pre
zenta unele înnourați și pe a- 
locuri se vor mai semnala averse 
și descărcări electrice. în cele
lalte regiuni cerul va fi varia
bil, iar aversele vor fi cu totul 
izolate. Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între 22 și 30 
grade, izolat mai ridicate.

La București, vremea va fi 
călduroasă, favorabilă însă aver
selor de ploaie în cursul după- 
amiezii. Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între 28 și 30 de 
grade.

A R EI
și a animalelor din zonele inun
dabile. executarea de lucrări 
provizorii — diguri, platforme, 
închiderea căilor de acces a 
apelor în clădiri —, precum și 
pentru organizarea evacuării 
populației din zonele periclitate.

Au fost trimiși specialiști pen
tru sprijinirea acțiunilor de in
tervenție. Unitățile militare au 
pregătit efectivele și tehnica co
respunzătoare în vederea unei 
intervenții oportune.In momentele de crea încercare,

PRODUCȚIA S-A DESFĂȘURAT NORMAL
TOATĂ ATENȚIA PRODUSELOR PENTRU EXPORT!

încă de lă prima viitură a- 
pele Tîrnavei Mari s-au re
vărsat peste platforma in
dustrială a Blajului, amenin- 
țind să scoată din funcțiune 
Fabricile de placaj, mobilă, 
PFL, binale. Muncind neobo
sit zi și noapte muncitorii 
sprijiniți de militari, membri 
ai gărzilor patriotice și deta
șamentelor de tineri au reușit 
însă să evacueze la timp ma
șinile, utilajele și instalațiile 
evitînd astfel importante pa
gube materiale. Izbindu.-se de 
diguri puternice, consolidate 
și supraînălțate în zilele de 
calamitate apele nu au reușit 
să afecteze în cele din urmă 
orașul decît un singur obiec
tiv : Fabrica de binale. Cele
lalte unități aparținătoare

• HUNEDOARA

Zilnic, 
280 tone 
laminate 

peste plan
Siderurgiștii Combinatului din 

Hunedoara și-au concentrat în 
ultimele zile eforturile pentru a 
contribui cu cantități tot mai 
mari de produse la diminuarea 
pagubelor cauzate economiei 
naționale de revărsarea apelor. 
Realizînd cei mai mari indici de 
utilizare a agregatelor cunoscuți 
pînă acum, brigăzile de furna- 
liști și topitori care deservesc 
cuptoarele Martin și electrice 
au produs peste prevederi, între 
1 și 3 iulie, 3 290 tone de fontă 
și oțel. La laminorul de profile 
de 650 mm și la linia de produse 
finite s-a realizat o creștere a 
producției de laminate cu 7,8 la 
sută și, respectiv, 4 la sută față 
de sarcina stabilită. Sectorul de 
laminoare al combinatului a pus 
la dispoziția unităților benefi
ciare din țară, de la începutul 
lunii, în medie zilnic, cite 280 
tone laminate finite peste sarci
nile de plan.

CPL Blaj și-au continuat ac
tivitatea în ritm normal, deși 
numeroși muncitori erau an
gajați în bătălia cu apele. Cei 
rămași la locurile de muncă 
au muncit cu randament spo
rit. După retragerea apelor, 
muncitorii au declanșat cu 
toate forțele bătălia pentru 
repunerea în funcțiune a sec
ției de binale. Peste 200 de 
tineri au lucrat la evacuarea 
apei din incinta fabricii, scoa
terea nămolului din depozitul 
de cherestea, desfundarea ca
nalelor și consolidarea digului 
de protecție. Echipe speciali
zate de mecanici și electrici
eni au montat mașinile și u- 
tilajele, au remediat instala
țiile deteriorate de apă. în 
seara zilei de luni, fabrica de

EFORTURILE CIMENTIȘTILOR
SE REGĂSESC

ÎN SPORURI DE PRODUCȚIE
„Este nevoie acum, mai mult 

ca oricind — ne spune Ion Ma
rinescu, director economic la 
Centrala cimentului București 
— de obținerea unor producții 
cit mai mari la fiecare loc de 
muncă pentru sprijinirea zone
lor afectate de inundații, de spo
rirea aportului valutar in vede
rea compensării pierderilor în
registrate in unitățile afectate 
de inundații, prin onorarea e- 
xemplară a sarcinilor la ex
port". Sînt fabrici în care pro
ducția n-a stat nici un minut ; 
combinatele de lianți și azboci
ment din Medgidia, Tîrgu-Jiu, 
Aleșd, Fieni sînt centre unde 
s-au depus eforturi susținute 
în vederea asigurării cantității 
de ciment pentru nevoile inter
ne, achitîndu-se totodată și sar
cinile asumate la export. Numai 
în ultimele șase zile, la nivel de 
centrală industrială au fost li
vrate 93 000 tone ciment la in
tern și peste 43 000 tone la 
export.

Pentru ca prin realizări su

binale și-a reluat activitatea, 
alăturîndu-se celorlalte secții 
productive. Funcționînd din 
nou la parametrii proiectați 
ea a reușit să recupereze o' 
parte din pierderile de pro
ducție pricinuite de inundații.

— Pentru recuperarea inte
grală a restanțelor, .ne-a in
format tovarășul Augustin 
Șuciu, secretarul comitetului 
de partid, colectivul nostru 
s-a angajat să lucreze în toate 
duminicile disponibile. Vrem 
să realizăm prevederile cinci
nalului pînă la șfîrșitul lunii 
iulie cu o lună mai devreme 
decît prevăzusem. Este anga
jamentul pe care l-am luat 
chiar în aceste zile de grea 
încerca r».

AL. BALGRĂDEAN

plimentare să se asigure cit mai 
grabnica înlăturare a efecte
lor calamității, pentru ca dez
voltarea economică să continue 
în același ritm susținut, în frunte 
cu comuniștii, fiecare la locul 
său de muncă — înțelegem cu 
claritate că bătălia continuă. 
Colectivul Combinatului de ci
ment de la Bicaz s-a angajat 
ca pină la șfîrșitul acestei luni 
să livreze suplimentar, pentru 
recuperarea pierderilor suferite 
de economia națională, o pro
ducție de peste 2 000 tone ci
ment. în scopul consolidării 
unor diguri și construirii de ba
raje în fața viiturilor ce se a- 
nunță pe Dunăre, Galațiul a 
primit, deja. 1 000 tone ciment. 
La Combinatul de lianți și ma
teriale refractare din Turda — 
care a fost afectat de inundații, 
s-au luat măsuri pentru ca 
mîine să se pornească lucrul 
cu toată capacitatea.

GEORGE MILITARII

Foto: O. PLECAN

și Încălțăminte X1, Livrări ritmice, fără întîrzieri
Combinatul de pielărie ți 

încălțăminte „Clujapa" se nu
mără printre unitățile din 
județul Cluj cu cele mai bune 
realizări la producția pentru 
export. Colectivele celor trei 
fabrici ale combinatului, for
mate aproape numai din ti
neri, au reușit să îndeplineas
că integral sarcinile actualu
lui cincinal la 17 mai, urmînd 
să realizeze o producție su
plimentară în valoare de pes
te 560 milioane lei. Peste 90 
la sută din această producție 
va fi destinată exportului.

— Pentru ca ritmul pro
ducției să nu scadă, pentru a 
putea livra fără nici o întîr- 
ziere mărfurile contractate cu 
partenerii externi, din prima 

zi a inundațiilor am luat mă
suri urgente pentru a evita 
orice perturbații în aprovi
zionarea cu materii prime și 
materiale, ne spune ing. 
Gheorghe Mărinceanu, direc
torul combinatului- Noi n-am 
fost afectați direct de inun
dații, dar cîțiva din .furnizo
rii noștri principali — între
prinderea de articole de cau
ciuc Drăgășani, întreprinde
rea chimică Turda și între
prinderea forestieră din Va
lea Ierii, — au fost sub apă, 
nu au funcționat cîteva zile 
Nu a apărut însă nici un gol 
în aprovizionare pentru că 
am început să producem în 
unitățile proprii necesarul de 
talpă matrițată ți cauciuc mi- 

croporos, am procurat de la 
alte unități acid clorhidric ce 
nu-1 mai primeam de la Tur
da. Materiile prime de la tăbă- 
căriile minerale din Corabia și 
Jilava nu aveau cum ajunge la 
noi din cauza drumurilor și 
căilor ferate intrerupte. Le-am 
înlocuit cu produse fabricate 
în tăbăcăriile proprii și am 
devansat anumite produse cu 
aprovizionarea asigurată.

Procedîndu-se astfel, toate 
fabricile combinatului au 
putut funcționa fără întreru
pere și la capacitatea maximă. 
Navetiștii din Turda, Florești, 
Gilău, Luna ți alte localități 
unde au avut loc inundații 
s-au prezentat aproapte toți la

La întreprinderea 
de mașini electrice București

ANGAJAMENTE
ONORATE

„întreprinderea de mașini 
electrice București raportează 
Ia zi : azi 8 iulie s-au fabricat 
30 motoare asincrone destinate 
beneficiarilor externi, iar mîine 
se anunță o producție de încă 
alte 40 motoare.

Angajamentul luat de colecti
vul de oameni ai muncii de aici, 
referitor la producția pentru ex
port a fost realizat la 9 mai. 
Pină Ia 31 decembrie, prin 
menținerea aceluiași ritm înalt 
de producție, pe înaltele coordo
nate .ale calității, se prevede 
realizarea unei producții supli
mentare la export în valoare de 
20 milioane lei valută. Printre 
produsele ce se exportă se nu
mără : motoare electrice, gru
puri cu convertizoare de medie 
frecvență, grupuri de gudură, și 
altele pînă la 500 de sortimente 
din nomenclatorul renumit de 
produse ale acestei binecunoscu
te întreprinderi bucureștene li
vrate in peste 50 de țări din 
toate continentele.

La aceste prestigioase realizări

lucru. Toate liniile de la Fa
brica de încălțăminte au lu
crat eu efectivele , complete- 
„în primele 8 zile ain această 
lună am realizat suplimentar 
peste 2 000 perechi de încălță
minte pentru export, ne spune 
Ion Samoilă, șeful secției în
călțăminte. S-au remarcat în
deosebi tinerii de la atelierele 
conduse de maiștrii Arcadie 
Costa, Iuliana Borș, Ion Pop 
și Ana Jucan, care au obținut 
cele mai mari depășiri de plan 
în această perioadă".

„în aceste zile am expediat 
cîteva zeci de mii de perechi 
de încălțăminte pentru Cana
da și S.U.A. Avem pregătite, 
gata de expediere, alte mii de 

contribuie și tinerii muncitori, 
uteciștii care acționează sub de
viza „Produsele noastre de-o 
virstă cu cincinalul". în fapt a- 
ceasta se traduce prin proiec
tare, asimilarea și introducerea 
în procesul de. producție a celor 
mai noi șl solicitate produse pe 
piața internațională.

Iată în imaginile surprinse de 
fotoreporterul nostru două as
pecte din secția Motoare Asin
crone care vin ca un argument 
al angajării depline in realizarea 
la timp și de' bună calitate a 
produselor.

Utecistele Daciu Maria, Ilie 
Constanța, Moraru Maria sudea
ză complicatele circuite ale mo
toarelor asincrone urmind ca în 
următoarea etapă a procesului 
tehnologic tinerii muncitori : 
Pușe Ion, Gîlcă Constantin și 
Bejeharu .Marian.să.pună etiche
tele cu marca de cinste a fa
bricii.

CONSTANȚA TODEROIU

perechi pentru Olanda și 
R.D.G., ne spune Viorel Țe
pușă, șeful serviciului export. 
Cîteva vagoane vor pleca mîi
ne spre U.R.S.S."

înainte de a părăsi combi
natul, un telefon de la Drăgă
șani anunță că întreprinderea 
de acolo este în funcțiune și 
2 camioane încărcate cu 15 000 
perechi talpă din cauciuc au 
pornit spre Cluj-Napoca. în 
același timp, de la Turda a ț> 
plecat primul transport de a- 
cid clorhidric. Treptat, toate 
circuitele de aprovizionare, 
toate liniile de transport spre 
beneficiarii externi reintră in 
normal.

L MORARU

TINERII
ÎN PRIMELE RlNDURI

• CARAȘ- 
SEVERIN

Peste 1 600 de tineri au con
tinuat să acționeze în localită
țile afectate de inundații, pen
tru scurgerea apei de pe terenu
rile cultivate, pentru recoltarea 
și întreținerea culturilor.

• COVASNA
Aproape 6 000 de tineri au lu

crat la evacuarea apei de pe te
renurile agricole, săparea unor 
șanțuri de scurgere, întărirea 
terasamentelor căilor ferate, 
refacerea drumurilor și poduri
lor afectate.

® CONSTANȚA
Aproape 3 000 de tineri au ac

ționat pentru consolidarea digu
lui în zonele Cernavodă, Topalu, 
Oltina, Viile. Cochirleni, Dună
reni, la recoltarea griului si eli
berarea terenurilor, la stringe
rea și depozitarea furajelor.

® IALOMIȚA
Aproximativ 2 000 de tineri 

au ațționat, alături de oamenii 
»uncii la construirea și consoli

darea unor diguri, la evacuarea 
animalelor din zonele inundate, 
precum și la ajutorarea popula
ției sinistrate ; în agricultură, 
peste 10 000 de tineri au partici
pat la lucrările de întreținere 
a culturilor, de recoltare a griu
lui și de însămînțare a culturi
lor duble.

• IAȘI
Un număr de aproximativ 

15 000 de tineri muncitori, ță
rani, elevi și studenți, efectu
ează lucrări în viticultură, po
micultură, la recoltatul griului, 
al legumelor și fructelor. La în
treprinderea Nicolina, întreprin
derea Metalurgică și la Combi
natul de fibre sintetice Iași cinci 
echipe formate din cite 200 de 
tineri desfășoară acțiuni per
manente de muncă în sprijinul 
producției.

• MARAMUREȘ
Aproximativ 1 500 de tineri au 

participat, . în localitățile Ardu- 
sat, Aluniș, Săpînța, Botiz, Vi- 
șeul de Jos. Oarba de Jos, Dra- 
gomirești, în alte localități, Ia 
lucrările de întreținere a cul
turilor, la recoltarea griului, 
stringerea și insilozarea furaje
lor.

• MEHEDINȚI
Aproximativ 6 500 de tineri au 

participat la lucrările de recol
tare a griului și a mazărei, de 
Întreținere a unor culturi în 
unitățile agricole din județ.

< NEAMȚ
Peste 9 000 de tineri țărani, 

elevi și studenți au participat 
la munca în agricultură, la re
coltatul orzului, întreținerea 
culturilor de porumb, cartofi și 
sfeclă, la strînsul furajelor. 
Două echipe de tineri muncitori 
de la Combinatul de îngrășămin
te chimice Piatra Neamț au 
plecat la Tîrnăveni și Tirgu 
Mureș pentru a ajuta la repu
nerea în funcțiune a unităților 
similare din acesta orașe.

• TIMIȘ
Peste 6 000 de muncitori na

vetiști, elevi și studenți au par
ticipat la recoltarea manuală a 
griului și orzului, la culesul 
fructelor, la refacerea digurilor 
și a drumurilor distruse, la să
parea șanțurilor pentru evacua
rea apei ; 200 de tineri de la 
Uzina meeanică din Timișoara 
au organizat schimburi de o- 
noare pentru confecționarea 
pieselor de schimb, necesare 
unităților economice inundata.

• TULCEA
1 500 de tineri au continuat să 

acționeze in localitățile Revăr
sarea, Mahmudia, Murighiol, 
Topolog. Macin pentru consoli
darea digurilor, a malurilor și 
canalelor, au săpat șanțuri pen
tru scurgerea apei și au acor
dat sprijin pentru evacuarea 
populației din zonele amenința
te de ape.

• VASLUI
în comunele Golești, Iana, 

Văleni, Voinești. Tutova. Gri- 
vița, Perieni, Oșești, Delești, 
Dragomirești, în alte localități, 
aproximativ 10 800 de tineri au 
participat la lucrările de între
ținere a culturilor, la recoltarea 
griului, la stringerea și depozi
tarea furajelor.

• VÎLCEA
Peste 3 000 de tineri au parti

cipat la recoltarea manuală a 
cerealelor, la alte lucrări agri
cole urgente ; în lupta împotri
va efectelor inundațiilor s-au 
remarcat tinerii de la C.P.S. 
Govora, T.C.H. Olt, T.C.H. Lo
tru, precum și cei din locali
tățile Rîmnicu-Vîlcea, Drăgă
șani, Voineasa.

Din sîngele 
și pentru 

sîngele nostru
La Centrul de hematologie au 

început să sosească fără între
rupere donatori de singe. Ape
lul comisiilor de Cruce Roșie a 
găsit terenul pregătit : solidari
tatea cu cei aflați in primejdie 
a îmbrăcat in aceste zile toate 
fațetele omeniei, s-a manifestat 
și sub această formă. De la U- 
zinele „Vulcan" s-au prezentat 
87 de muncitori : lăcătușul Ion 
Diaeu, secretarul U.T.C. din ate
lierul de țevărie 2, vechi dona
tor, s-a prezentat cu un grup de 
uteciști din organizația sa, și Io
sif Velicu, turnător-formator. a- 
flat la prima sa donare — sînt 
doi dintre cei veniți de la „Vul- 
oan". într-unul din locurile de 
recoltare se aflau muncitoare de 
la „Tricotajul roșu", unitate cu 
veche tradiție in această direcție, 
numărlnd peste 300 de donatori 
onorifici de singe. în această 
mare familie a oamenilor de 
omenie s-a înrolat acum, cind 
sîngele este atit de solicitat. Mi
oara Mihalache, o fată de 18 
ani, încadrată în producție abia 
de o lună de zile. Au venit în 
grupuri compacte donatori de la 
„Electronica", „Electromagneti

ca", Ministerul Turismului, din 
spitalele Elias, Cantacuzino, Emi
lia Irza, Maternitatea Polizu și 
din multe alte locuri de muncă. 
Numai în această zi și numai la 
Centrul de hematologie s-au 
prezentat 438 donatori onorifici; 
alți zeci de donatori și-au oferit 
sîngele dătător de viață la punc
tele de recoltare din spitale și 
policlinici.

Din respect pentru sobrietatea 
cu care toți acești oameni și-au 
făcut această datorie de conști
ință — care n-a fost izolată ei 
s-a adăugat prezenței lor neîn
trerupte in producție eri acolo 
unde se dădea bătălia cu furia 
apelor — ne reținem de la orice 
comentariu. Ceea ce insă nu știu 
donatorii de duminică este că, 
tot in acele ore, se înregistrau 
două apeluri urgente — din Co- 
vasna și Sf. Gheorghe — pentru 
40 flacoane de sînge eu Rh ne
gativ. Și încă un fapt : s-a al
cătuit o echipă specială a Cen
trului de hematologie pentru 
prepararea a 50 000 fiole de 
gamaglobulină, necesară copii
lor din zonele calamitate, pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor.

Echipajul elicopterului comandat de eipitanul Gheorghe
Jelef, transportind, alimente pentru copiii izolați de ape in 
Colonia de pe valea Sadului, județul Sibiu-

trecut.de
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a vizitat din nou zone calamitate
(U multe din pag. I)

așa fel tncit amenajările să re
ziste la viituri cum au fost cele 
din 1970 și de acum, să reziste 
in orice condiții — a subliniat 
in continuare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trasind sarcina în
ființării unui organism special 
profilat pe întreținerea și ex
ploatarea durilor, 
bui să fie dotat 
utilajele necesare 
cutarea lucrărilor 
gen, dar va trebui să 
treneze la acțiuni eficiente 
regularizare și decolmatare pe 
cetățenii tuturor orașelor și co
munelor. care vor avea sarcini 
sporite în întreținerea cursuri
lor de apă de pe raza localități
lor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere, totodată, să se 
pună Ia punct un sistem mai e- 
ficient de pază a amenajărilor 
și de urmărire a debitelor, de in
formare și avertizare operativă 
asupra eventualelor pericole. A- 
cestui organism îi vor reveni, 
de asemenea, răspunderi și pe 
linia controlului poluării ape
lor. Va trebui să revedem — arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
și modul în care pregătesc insti
tuțiile noastre de învățămînt 
specialiștii de care are nevoie 
acest sector. Toate aceste pro
bleme vor constitui obiectivul 
dezbaterilor unei conferințe pe 
țară la care vor participa toți 
specialiștii din acest domeniu.

Secretarul general al partidu
lui examinează aici și modul In 
care se desfășoară lucrările de 
amenajare a digului de la Roșu- 
Ciurel și de refacere și consoli
dare a celui de Ia Dragomiresti, 
pe care le execută în ritm sus
ținut unități ale forțelor noas- 

Ljfre armate și ale Ministerului 
de Interne, dotate cu utilaje te- 
rasiere de înalta productivitate. 
Secretarul general al partidului 
cere ea cele două diguri să fie 
terminate încă în cursul acestei 
veri și arată că albia Dîmboviței 
trebuie lărgită pînă în amonte 
de confluenta ei cu Ciorogîrla 
pentru a se asigura scurgerea 
unor volume de apă oricît de 
mari.

Abordînd apoi o problemă de 
cea mai mare importantă, creș
terea puternică în următoarele 
zile a nivelului apelor Dunării, 
secretarul general atrage aten
ția asupra necesității de a se 
lua de îndată cele mai energice 

■ măsuri în vederea prevenirii și 
combaterii efectelor revărsării 
apelor, pentru mobilizarea ce
tățenilor cai*e. cu participarea 
directă a unităților forțelor ar
mate și Ministerului de Interne,

E1 va tre
cu 

pentru
de

toate 
exe- 
acest 

an- 
i de

să ridice noi diguri, să consoli
deze pe cele existente, să apere 
malurile de viitură.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

subliniază încă o dată necesita
tea ca prin aplicarea cu fermi
tate a acestor măsuri să se li
miteze la maximum efectele

dăunătoare ale creșterii apelor 
Dunării, să se asigure desfășu
rarea în condiții normale a ac
tivității.

Intîlnire cu Biroul Comitetului
județean Prahova al P.C.R.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEA UȘESCU

Marți seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, s-a 
întîlnit cu Biroul Comitetului 
județean Prahova al P.C.R., cu 
cadre din economia județului.

întîlnirea a avut loc la sediul 
Comitetului județean, cu prile
jul unei scurte vizite de lucru 
pe care secretarul general al 
partidului a făcut-o în județul 
Prahova.

în cadrul întîlnirii, primul se
cretar al Comitetului județean, 
Ion Catrinescu. a informat des
pre măsurile pe care organiza
ția de partid județeană le-a 
luat in vederea înfăptuirii ho- 
tărîrilor Comitetului Politic 
Exeeutiv al C.C. al P.C.R.. In 
legătură cu prevenirea și com
baterea Inundațiilor, cu strînge-

rea recoltei și intensificarea ac
tivității in economie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat că stadiul îndeplini
rii acestor măsuri nu corespun
de necesităților și posibilităților 
județului, că se cere în conti
nuare mobilizarea tuturor for
țelor — țăranii cooperatori și 
toți lucrătorii din agricultură, 
din aparatul administrativ, ti
neretul, elevii, inclusiv pionie
rii — la evacuarea apei și la 
stringerea fără pierderi a griu
lui și legumelor de pe ogoare, 
la reînsămînțarea cu cultura a 
doua. ..Este necesar — a subli
niat tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — să se realizeze 
o mobilizare generală a tuturor 
forțelor existence in județ pen
tru stringerea recoltei, bun al 
întregului popor, pentru limita-

rea la maximum a efectelor 
negative ale calamităților na
turale. în această acțiune de in
teres național trebuie să se facă 
simții mult spiritul revoluționar 
muncitoresc care a caracterizat 
în trecut activitatea oamenilor 
muncii din acest județ**.

în ce privește situația din in
dustrie, primul secretar al Co
mitetului județean de partid a 
informat că în toate unitățile 
din județ se desfășoară normal 
activitatea, cu excepția unei în
treprinderi de exploatare a ni
sipului din Vălenii de Munte, 
care va fi și ea repusă într-un 
timp scurt în funcțiune. Secre
tarul general al partidului a ce
rut ca și in acest domeniu să fie 
valorificat la maximurn întregul 
potențial existent, subliniind că 
industria județului oferă largi

posibilități de a recupera, prin- 
tr-o producție sporită, pierderile 
din agricultură. în acest sens, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat să se treacă de îndată 
Ia reexaminarea posibilităților 
fiecărei întreprinderi de a rea
liza producții suplimentare, în 
primul rînd a celor destinate 
exportului. Nu este vorba de a 
produce de dragul producției — 
a subliniat secretarul general al 
partidului — ci de a acționa în 
vederea satisfacerii unor cerințe 
sporite la export, cît și a nece
sităților economiei noastre. To
varășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că mun
citorii, specialiștii dispun de 
mari rezerve pe linia creativită
ții și asimilării de produse noi, 
subliniind că aceasta trebuie să 
fie una din direcțiile principale 
în acțiunea de suplimentare a 
producției, îndeosebi este nece
sar să se asigure utilajelor apa
ratura de măsură și control, pre
cum și piesele de schimb nece
sare dotării unor întreprinderi 
în vederea înlocuirii unor ase
menea produse care ar urma să 
fie procurate din import. în a- 
cest scop trebuie antrenate larg 
forțele de proiectare din în
treprinderi, inginerii, tehnicienii 
și specialiștii, asigur!ndu-se fo
losirea tuturor posibilităților de 
a realiza — prin forțele proprii 
ale întreprinderilor sau prin 
cooperarea cu alte unități, tot 
ceea ce este necesar pentru dez
voltarea și modernizarea în con
tinuare a producției.

Primul secretar al Comitetu
lui județean de partid a expri
mat, în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii, hotă- 
rirea de a înfăptui întru totul 
indicațiile și sarcinile puse în 
fata lor de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a răspunde prin 
fapte Chemării secretarului ge
neral al partidului de a contri
bui cu toate forțele la recupe
rarea pierderilor mari pe care 
agricultura, industria. întreaga 
economie a țării noastre le-au 
avut de suferit în urma inun
dațiilor, de a munci cu înalt 
spirit de responsabilitate co
munistă pentru a fi la înălțimea 
încrederii acordate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat convingerea că 
organizațiile de partid, comu
niștii, toți oamenii muncii. în 
frunte cu Comitetul județean de 
partid Prahova, nu vor precu
peți nici un efort pentru înfăp
tuirea angajamentului asumat 
pentru salvarea recoltei, pentru 
realizarea cincinalului înainte 
de termen, demonstrînd prin 
muncă, prin activitate practică, 
că sînt hotărîți să asigure în 
orice condiții dezvoltarea eco
nomică, socială a tării, înfăptu
irea istoricelor hotărîri ale Con
gresului al Xî-Iea al P.C.R.

• Delegația parlamentară austriacă

.ILiVfM fNTÎLNSRE LA C.C.
AL P.C.R.

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii 
Ecuador, general GUILLERMO RODRIGUEZ LARA, următoarea 
telegramă :

Exprim Excelenței Voastre regretul și solidaritatea mea pentru 
gravele pagube prilejuite patriei dumneavoastră de revărsarea unor 
rîuri.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea lui WILLIAM R, TOLBERT 
JR„ următoarea telegramă :

Am aflat cu sincere regrete de ploile torențiale care au pro
vocat serioase pagube țării dumneavoastră prin inundațiile ce s-au 
produs, tngreunînd activitățile industriale și agricole și aducînd 
mari calamități poporului român.

Inimile noastre sînt alături de dumneavoastră și de poporul dum
neavoastră, pentru că noi înșine am fost loviți de furtuni puternice 
și ploi torențiale, in urma cărora cetățeni liberieni și-au pierdut 
viața, iar proprietățile lor au suferit distrugeri.

în această perioadă de calamitate națională, vă transmit, în nu
mele guvernului și poporului liberian, precum și în numele meu 
personal, regretele noastre cele mai profunde.

Cu sincere sentimente de înaltă considerație și stimă.

Tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-a întîlnit, marți 
după-amiază, cu senatorul 
Arthur Thomas Gietzelt, mem
bru al Comitetului Executiv al 
Partidului Laburist Australian, 
care se află în țara noastră, la 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Convorbirea care a avut loc 
eu acest prilej s-a desfășurat 
într-o ambiantă cordială, prie
tenească

PRIMIRI

Vizita primului ministru 
al statului Trinidad-Tobago

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
primit din partea tovarășului TODOR JIVKOV, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, următoarea te
legramă :

Survolînd teritoriul Republicii. Socialiste România în drum spre 
Republica Populară Ungară, folosesc acest prilej pentru a vă adresa 
dumneavoastră și poporului frate român salutări cordiale și urări 
de succese noi și mai mari în construirea socialismului, pentru o 
pace trainică, securitate și colaborare între popoare.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a trimis tovarășului PAL LOSONCZI, președin
tele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, urmă
toarea telegramă :

Dragă tovarășe Losonczi,
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de pre

ședinte al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, 
vă adresez, în numele Consiliului de Stat și al meu personal, fe
licitări și urări de noi succese.

Marți după-amiază. viceprim- 
ministrul guvernului. Gheorghe 
Oprea, a primit delegația firmei 
britanice ..Rolls Royce", forma
tă din Denis Spotswood, vice
președinte al firmei, Stanley 
Hocker, director tehnic și alți 
colaboratori ai firmei.

Cu acest prilej au fost abor
date aspecte ale cooperării din
tre firma „Rolls Royce" și în
treprinderi din România în do
meniul motoarelor și alte pro
bleme de interes comun.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
au luat parte loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini grele, Vasile Pungan, 
consilier al președintelui Repu- 

. blicii Socialiste România, și 
Bogdan Butoi, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor 
de mașini grele,

★
Marți după-amiază, tovarășul 

Gheorghe Pană, președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, s-a întîlnit cu Anton 
Benya, președintele Consiliului 
Național al Austriei, președinte
le Uniunii Sindicatelor din Aus
tria, care 
noastră.

în. continuarea vizitei oficiale 
de prietenie pe care o întreprin
de în țara noastră, primul-mi- 
nistru al statului Trinidad-Toba
go, Eric Eustace Williams, a vi
zitat, în cursul zilei de marți, u- 
nele obiective economice și soci- 
al-culturale din Capitală.

Programul vizitei a cuprins 
întreprinderea de mașini agrico
le ..Semănătoarea*1, Institutul 
politehnic 
istorie al 
România 
Oaspetele 
sibilitatea 
locit unele 
dite de oamenii muncii din ca
pitala României în domeniile 
industriei, învățămîntului și cul
turii, să aprecieze preocuparea 
partidului și statului nostru pen
tru continua ridieare a nivelului 
material și spiritual al populați
ei, pentru

București. Muzeul de 
Republicii Socialiste 
Și
a . .
să cunoască nemij- 
din realizările dobîn-

Muzeul Satului, 
avut, astfel, po-

crearea unor condiții

de viață tot mai bune întregului 
popor.

Pe parcursul vizitei, discuțiile 
purtate cu oficialitățile române 
care l-au însoțit, cu conducerile 
unităților vizitate, precum și e- 
xaminarea unor aspecte concre
te ale activității pe care acestea 
o desfășoară au oferit oaspete
lui prilejul de a remarca poten
țialul unor importante sectoare 
productive, științifice și 
rale românești, 
României 
perare în

Primul 
Williams 
unităților 
zările obținWte, urîndu-le 
succese în activitatea lor.

Oaspetele a fost însoțit, 
această vizită, de 
secretar general al 
și Dănăilă Petrache, 
rul României in 
Tobago.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți 
după-amiază, delegația parla
mentară austriacă condusă de 
Anton Benya, președintele Con
siliului Național al Austriei, care 
face o vizită oficială în țara 
noastră. Din delegație fac parte 
Otto Probst, Franz Miller, Jo
hann Windsteig, Hubert Huber, 
Wilhelm Gorton, Johann Tșchi- 
da, Hans Pitschmann, Helmuth 
Josseck, Rudolf Thalhammer, 
deputați, precum și Adolf Klaus- 
graber, secretarul delegației.

La primire au luat parte to
varășii Gheorghe Pană, pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, Cor
neliu Mănescu. președintele Co
misiei de politică externă și co
operare internațională a M.A.N. 
și Ernst Breitenstein, deputat în 
M.A.N.

A fost prezent dr. Werner

Sautter, ambasadorul Austriei în 
țara noastră.

Președintele Consiliului Na
țional al Austriei a exprimat 
mulțumiri călduroase în nu
mele membrilor delegației pen
tru posibilitatea oferită de a vi
zita România, satisfacția deose
bită de a fi primiți de șeful sta
tului român.

Salutîndu-i cordial pe oaspeți, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că vizita unei dele
gații parlamentare austriece, a- 
tît de reprezentative, constituie 
o expresie a bunelor relații sta
tornicite între cele două țări și 
popoare.

în timnul întrevederii s-a re
levat utilitatea contactelor pe 
linie parlamentară, ca o contri
buție la adîncirea cunoașterii re
ciproce, la o tot mai rodnică co
laborare pe multiple planuri ro- 
mâno-austriacă.

Au fost abordate, de aseme
nea, o serie de aspecte ale vieții

politice Internaționale, îndeo
sebi probleme privind dezarma
rea șl securitatea europeană. A 
fost evidențiat în acest context 
rolul important ce revine parla
mentelor și parlamentarilor in 
formarea unui puternic curent 
de opinie în rîndul maselor ce
lor mai largi, pentru înfăptui
rea dezideratelor de pace, secu
ritate, cooperare și înțelegere 
între națiuni. S-a apreciat, de 
comun acord, că problemele 
securității europene, ale păcii 
în lume sînt probleme ale po
poarelor. ale opiniei publice.

în cadrul discuției, s-a evi
dențiat că România și Austria, 
țări cu orînduiri sociale și poli
tice diferite, doresc să dezvolte 
între ele relații de pace, cola
borare și prietenie, să conlucre
ze activ pentru soluționarea in 
interesul tuturor popoarelor a 
problemelor complexe care fră- 
mintă omenirea.

întrevederea s-a desfășurat 
tntr-o atmosferă cordială.

• Ambasadorul Republicii Guineea

face o vizită în tara

internațională, pre- 
Grupului român din 
Interparlamentară, și 

ale

economică 
ședințele 
Uniunea 
alți președinți de comisii 
M.A.N., Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

SOSIRE

cultu- 
posibilitățile 

de colaborare și coo- 
diverse domenii, 
ministru Eric Eustace 
a felicitat colectivele 
vizitate pentru reali- 

nol
In 

Ion,Icn St.
guvernului, 
ambasado- 
Trinidad-

general al

Tovarășul MANEA MANESCU, prim-minlstru al guvernului Re
publicii Socialiste România, a trimis tovarășului GYORGY LAZAR, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare, 
următoarea telegramă :

Cu ocazia realegerii dumneavoastră in funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare, vă rog să 
primiți, în numele guvernului Republicii _ Socialiste România și al 
meu personal, felicitări cordiale și cele mai bune urări.

★
dimineață, 

Petrescu,
tovarășul 

vicepre- 
Central 

delegația

Marți dimineață a sosit în 
Capitală o delegație a filialei 
letone a Asociației de prietenie 
sovieto-române, condusă de 
R. G. Salputra. prim-adjunct 
al ministrului comerțului din 
R.S.S. Letonă, membru al con
ducerii Asociației letone, care 
la invitația Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S. va face o vizită 
în țara noastră.

La aeroportul Otopeni, oaspe
ții au fost întîmpinați de Radu 
Abagiu, adjunct al ministrului 
comerțului interior, de membri 
și activiști ai Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S. Au fost pre- 
zenți membri ai ambasadei 
U.R.S.S. la București.

Ioan Botar, secretar „
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, un numeros public.

Au luat parte Giambyn Nia- 
maa, ambasadorul R. P. Mongo
le la București, și membri ai 
ambasadei.

Cu 
Anda 
tenței 
R. P. 
fost prezentate filme documen
tare mongole.

acest prilej, scriitoarea 
Boldur a împărtășit asis- 
impresii de călătorie din 
Mongolă, după care au

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a primii din partea cancelarului federal al 
Republicii Federale Germania, HELMUT SCHMIDT, următoarea 
telegramă :

Vă mulțumesc, In numele meu și al familiilor victimelor, pentru 
mesajul de compasiune în legătură cu catastrofa feroviară de lîngă 
Miinchen.

Telegrama dumneavoastră reprezintă pentru mine o nouă ex
presie a legăturilor existente între popoarele și guvernele noastre.

★
noastre.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialista 
România, Nicolae Giosan, a a- 
dresat o telegramă de felicitare 
tovarășului Antal Apro, pre
ședintele Adunării de Stat a 
Republicii Populare Ungare, cu 
prilejul realegerii sale în aceas
tă funcție.

Ministrul afacerilor 
al Republicii Socialiste 
nia, George Macovescu, 
sat tovarășului Frigyes 
telegramă de felicitare 
lejul realegerii sale în
de ministru a] afacerilor exter
ne al Republicii Populare Un
gare.

externe 
Româ- 

a adre- 
Puja o 
cu pri- 
funcția

Marți 
Gheorghe 
ședințe al Consiliului 
al U.G.S.R., a primit 
Confederației Sindicatelor Creș
tine din Belgia. condusă 
Francois Sabie, secretar 
nai, care la 
întreprinde 
noastră. La 
pat tovarășa 
secretar al C.C. al U.G.S.R.

Cu acest prilej. într-o atmo
sferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă, a avut loc un schimb 
de păreri cu privire la activi
tatea celor două organizații, 
precum și in legătură cu pers
pectivele dezvoltării relațiilor 
reciproce.

RECEPȚIE

de 
națio- 

invitația U.G.S.R. 
o vizită în țara 
primire a partici- 
Larisa Munteanu,

PLECARE
Marți a părăsit Capitala Vas- 

sos Lissarides, președintele Par
tidului Socialist — EDEK — din 
Cipru, care. între 3 și 8 iulie, a 
făcut o vizită în țara noastră, 
la invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni, oaspetele a fost salutat de 
Eugen Jebeleanu, vicepreședin
te al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste. Ni
colae Guină, membru al Con
siliului Național și de alte per
soane oficiale.

SEARĂ CULTURALĂ

Cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației parlamen
tare austriece, ambasadorul a- 
cestei țări la București a oferit 
o recepție.

Au participat Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Corneliu Mănescu, pre
ședintele Comisiei pentru po
litică externă și cooperare

Cu prilejul celei de-a 54-a 
aniversări a victoriei revoluției 
populare mongole. Institutul 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, în colaborare cu 
Asociația de prietenie româno- 
mongolă, a organizat, marți, în 
Capitală, o seară culturală.

Au participat Constantin Ma- 
nolescu, președintele Asociației 
de prietenie româno-mongole,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a primit marți după- 
amiază pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Repu
blicii Guineea la București, Ibra
him Camara.

Ambasadorul guineez a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj din partea 
președintelui Republicii Guineea, 
Ahmed Sekou Toure. împreună 
cu un cordial și prietenesc salut.

Ambasadorul Republicii Gui
neea a exprimat, totodată, din

partea președintelui Ahmed Se- 
kou Toure sentimentele de pro
fundă compasiune pentru inun
dațiile grave ce s-au abătut a- 
supra României.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesajul trans
mis, pentru sentimentele de com
pasiune exprimate și a adresat, 
la rîndul său. cele mai bune u- 
rări de sănătate și fericire pre
ședintelui Ahmed Sekou Toure, 
iar poporului guineez prieten noi 
succese in dezvoltarea sa eco
nomică și socială.

în timpul convorbirii ce a avut 
loc cu acest prilej a fost expri
mată dorința reciprocă ca ra
porturile prietenești și de cola
borare dintre Republica Socia
listă România și Republica Gui
neea să cunoască un curs mereu 
ascendent. în spiritul acordurilor 
și înțelegerilor convenite cu pri
lejul întîlnirilor și convorbirilor 
la cel mai înalt nivel româno- 
guineeze.

întrevederea s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială.

• Ambasadorul Republicii Afganistan
care și-a prezentat scrisorile de acreditare

în
ședințele Republicii 
România, tovarășul 
Ceaușescu, a primit r.  „
Ahmad Etemadi, care și-a pre
zentat scrisorile prin care este 
acreditat ca ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Repu
blicii Afganistan în țara noas
tră.

Cu prilejul prezentării scriso-

ziua de 8 iulie a.c., pre- 
“ ....... Socialiste

Nicolae 
pe Nour

rilor au rostit cuvîntări ambasa
dorul Nour Ahmad Etemadi și 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Republi
cii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a avut o 
convorbire cordială, prieteneas-

că. cu ambasadorul Republicii 
Afganistan. Nour Ahmed Ete
madi.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au participat Con
stantin Stătescu, secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat, 
și Vasile Gliga. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL

• FINALA „CUPEI ROMÂ
NIEI" la fotbal, în care ss întîl- 
nesc echipele Rapid București 
și Universitatea Craiova, va 
avea loc sîmbătă 12 iulie eu în
cepere de la ora 20,00, pe. sta
dionul „23 August" din Capi
tală.

Federația de fotbal anunță că 
jocurile ultimei etape a cam
pionatului cat. B, precum și tn- 
tilnirile de baraj pentru promo
varea în categoria C se dispută 
duminică 13 iulie de la ora 17,30. 
De asemenea, duminica aceasta 
tot de la ora 17,30 au Ioc pri
mele jocuri ale „Cupei de vară** 
la fotbal.

ECHIPELE ROMÂNEȘTI IN 
„CUPELE EUROPENE"

Ieri s-a efectuat la Zurich tra
gerea la sorți a meciurilor din 
primul tur al cupelor europene 
de fotbal ediția. 1975—1976.

în Cupa Campionilor europeni, 
echipa DINAMO BUCUREȘTI 
va întîlni cunoscuta formație 
REAL MADRID, primul joc ur- 
mînd să se disputa în capitala 
Spaniei.

în Cupa Cupelor câștigătoarea 
Cupei României (UNIVERSITA
TEA CRAIOVA sau RAPID 
BUCUREȘTI), 
menea primul 
cu formația 
BRUXELLES.

sau
va juca de ase- 

meci în deplasare
ANDERLECHT

Echipa A.S.A. TG. MUREȘ 
prima formație românească an
gajată în Cupa U.E.F.A. va în
tîlni (primul joc pe teren pro
priu) formația DINAMO DRES- 
DA (R. D. Germană). AI doilea 
club 
Cupa 
pania 
slave 
GRAD.

• CAMPIONATELE mondi
ale de haltere pentru juniori 
au continuat la Marsilia cu în
trecerile de la categoria pană. 
Sportivul român Ion Buta s-a 
clasat pe locul trei, cucerind 
medalia de bronz, cu un total de 
230 kg — nou record național de 
juniori. La stilul „smuls", Ion 
Buta a ocupat locul patru, cu 
100 kg. Iar la „aruncat" s-a si
tuat pe locul trei, cu 130 kg.

românesc
U.E.F.A. va 
valoroasei
STEAUA

participant la 
juca în com- 
echipe iugo- 
ROȘIE BEL-

• COMPETIȚIA
ȚIONALA feminină de 
„Trofeul Tomis" a 
marți, la Constanta,
României a învins cu scorul de 
3—9 (15—12, 15—7, 15-6) repre
zentativa Iugoslaviei, iar Polo
nia a întrecut cu 3—1 (15—3,
12—15, 15—9, 16—14) selecționata 
Ungariei.

Astăzi au Ioc următoarele 
meciuri : România — R.D. Ger
mană, Cehoslovacia — Iugosla
via și Ungaria — România (ti
neret).

INTERNA- 
volei 

continuat 
Echipa

• DUMINICA 13 iulie, la ora 
9,15, pe hipodromul din Ploiești 
se va disputa Derbiul de trap, 
cea mai importantă cursă hipică 
a anului.

Cursa este rezervată celor mai 
buni cai de patru ani și se va 
desfășura pe distanța de 2 800 m.

• ÎN PRIMA ZI a campiona
telor internaționale de tenis ale 
Austriei, care se desfășoară la 
Kitzbuehel, jucătorul maghiar 
Balasz Taroczy l-a întrecut cu 
6—3, 6—3 pe americanul Norman 
Holmes, Iar italianul Paolo Ber
tolucci a dispus cu 7—5, 5—7 
6—2 de englezul John Feaver.

Alte rezultate : Pokorny (Aus
tria) — Korpas (R. F. Germania) 
6—4, 2—6, 6—4 ; Goven (Franța) 
— Wimmer (Austria) 6—0, 6—4 ; 
Benyik (Ungaria) — Kronk 
(Australia) 7—5, 6—4.

PROGRAMUL I
9.00 Antologie școlară. Pagini 

din istoria mișcării muncitorești ; 
Dicționar politic (Codul eticii și 
echității comuniste) : Educația 
prin muncă și pentru muncă. 10,00 
Matineu de vacanță : „Stiletul" — 
episodul 2. 10.30 Meridiane literare. 
11,20 Din creația tinerilor compo
zitori români. 11.35 Documentar 
TV : Litoralul nevăzut. 11,55 Telex. 
12.00 închiderea programului. 17,30 
Telex. 17,35 Interpreți Îndrăgiți. 
17,50 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto. 18,00 Mult e 
dulce și frumoasă... 18,20 Tragerea 
Pronoexpres. 18,30 Tribuna TV — 
Alienarea religioasă ; Dicționar 
economie. Emisiune de Petre 
Niță, 18,55 Partid al tinereții și-ai 
puterii. Program de clntece pa
triotice interpretate de corul 
Radiotelevlzlunli. 19,25 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. 20,10 Teleobiectiv. 
In instanță spiritul gospodăresc 
și... lipsa Iul — Anchetă TV. 22,10 
24 de ore. 22.30 închiderea progra
mului.
PROGRAMUL II

20,10 Pagini de umor : Ce vrâji 
a mai făcut nevasta mea. 20,35 
Festivaluri muzicale internațio
nale. Primăvara la Praga — 1975, 
21,00 Studie ’75... invitat la Olte
nița. 21,20 Telex. 21,25 Roman foi
leton : ..Așa s-a călit oțelul" — 
episodul IV, 22.30 Închiderea pro
gramului.
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Marți. 
Țedenbal, 
mitetului 
Popular . __ ___ =__,
președintele Prezidiului Marelui’ 
Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole, l-a primit pe 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, aflat în vi
zită oficială de prietenie la Ulan 
Bator.

Ministrul român a transmis 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, un cordial salut de 
prietenie și calde urări de să
nătate și succese în muncă to
varășului Jumjaaghiin Țedenbal, 
și dorința ca relațiile româno- 
mongole să se dezvolte pe mul
tiple planuri. Tovarășul Jumjaa
ghiin Țedenbal a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în 
numele său, al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revo
luționar Mongol și al Prezidiu
lui Marelui Hural Popular, un

8 iulie, Jumjaaghiin 
prim-secretar al Co- 
Central al Partidului 
Revoluționar Mongol,

cald salut tovărășesc și cele mai 
sincere urări de sănătate și suc
cese in activitatea sa consacrată 
edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, expri- 
mindu-și încrederea că relațiile 
româno-mongole se vor dezvolta 
necontenit.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă priete
nie.

în aceeași zi, George Maco
vescu a fost primit de Jambin 
Batmunh, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, cu care a 
avut o convorbire cordială, prie
tenească.

La primiri au fost prezenți 
D. Gombojav, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, L. Rin
cin, ministrul afacerilor externe, 
alte oficialități mongole.

Au fost, de asemenea, de față 
Traian Gîrba, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Ulan Bator, și persoanele care 
îl însoțesc pe ministrul român 
în vizita în Republica Populară 
Mongolă.

Suspendarea grevei generale

Guvernul a hotărit satisfacerea in totalitate
a revendicărilor sindicale

Greva generală de 48 de 
fost suspendată, în cursul 
hotărîrii guvernului condus 
Martinez de Peron, de a 
formulate de Confederația 
trala sindicală „62 de organizații".

ore, declanșată luni in Argentina, a 
după-amiezii de marți, ca urmare a 
de președintele națiunii, Maria Estela 
satisface in totalitate revendicările 
Generală a Muncii (C.G.T.) și cen-

TINERETUL LUMII

Niger: „Operațiunea 
Sahelul verde"

Intre 15 iulie și 15 august, 
în Niger se va desfășura o 
vastă acțiune de reimpădu- 
rire a țării, situată după 
cum se știe în regiunea Sa
hel, care a fost serios a- 
fectată în ultimii ani de 
înaintarea deșertului. „Ope
rațiunea Sahelul verde", de
numire sub care va avea loc 
această campanie, vizează in 
primul rînd mobilizarea ti
nerilor în virstă de peste 15 
ani în lupta împotriva 
șertului. Douăzeci 
tiere de împăduriri 
vor lucra colective 
sută de persoane, 
create in diverse regiuni ale 
țării ca urmare a inițiativei 
Secretariatului de stat pen
tru problemele tineretului, 
sporturilor și culturii din 
Niger, care a lansat un apel 
către toți tinerii din țară 
de a participa activ și masiv 
la această acțiune de interes 
național.

de- 
de șan- 
pe care 
a cite o 

vor fi

★
Cu prilejul vizitei oficiale de 

prietenie pe care o întreprinde 
în Republica Populară Mongolă, 
George Macovescu a semnat, 
împreună cu Lodonghiin Rincin 
noul Acord româno-mongol de 
colaborare culturală și științifică.

Acordul prevede dezvoltarea 
colaborării în domeniile cultu
rii, științei, învățămîntului, să
nătății, radioteleviziunii, pre
sei, turismului și sportului, in
tensificarea vizitelor reciproce 
de cadre didactice și de specia
liști pentru schimb de experi
ență, specializare și expuneri, 
participarea la diferite manifes
tări naționale și internaționale, 
acordarea reciprocă de burse de 
studii, organizarea de expoziții 
și gale ale filmului, turnee ale 
unor artiști și formațiuni artis
tice, precum și stabilirea unei 
colaborări directe între institu
țiile culturale și științifice, între 
uniunile de creație din cele două 
țări.

La ceremonia semnării au par
ticipat D. Gombojav, Tigtin 
Namsrai, ministrul culturii, și 
alte persoane oficiale mongole.

Revendicările vizau, în pri
mul rînd, o considerabilă spo
rire a retribuției muncitorilor și 
adoptarea unor măsuri de însă
nătoșire a situației economice a 
țării.

Hotărîrea de suspendare a 
grevei generale a fost luată în 
cadrul ședinței de două ore a 
C.C. al C.G.T., convocată după 
seria de contacte și ședințe de 
lucru ale guvernului, conduceri
lor centralelor sindicale din țară 
și ale altor foruri ale vieții po
litice argentiniene.

Anterior, președintele națiunii 
argentiniene, Maria Estela Mar
tinez de Peron, a condus, în 
acest scop, o reuniune de ur
gență a cabinetului demisionar 
la care au luat parte, de ase
menea, comandantul-șef al for
țelor armate terestre, Alberto 
Numa Laplane, și președintele 
Camerei Deputaților, vicepre
ședinte al Partidului Justiția- 
list, de guvernămînt, Râul Las- 
tiri. Cu acest prilej s-a hotărit 
ca miniștrii demisionari să-și 
continue activitatea pînă la a- 
doptarea unei soluții definitive 
globale asupra situației.

Râul Lastiri s-a întreținut an
terior cu liderii C.G.T. și cen
tralei „62 de organizații", pre
cum și cu lideri ai coaliției de 
guvernămînt FREJULI. Parti
dele neperoniste ale coaliției, 
cu excepția Mișcării pentru In
tegrare și Dezvoltare (M.T " ), 
condusă de Arturo Frondizzi, au 
dat publicității, cu acest prilej,

un comunicat oficial, relevînd 
că „Demisia Cabinetului de mi
niștri deschide o nouă perspec
tivă soluționării situației din 
țară".

La Buenos Aires au continuat, 
de asemenea, reuniunile condu
cerilor altor centrale sindicale, 
în acest context, Mișcarea Na
țională Intersindicală — formată 
din asociații sindicale de stînga 
— și-a manifestat sprijinul față 
de greva generală și revendică
rile politico-economice formula
te de Confederația Generală a 
Muncii și centrala „62 de orga
nizații", solicitînd, intre altele, 
constituirea unui guvern ..de 
unitate națională".

Au avut, de asemenea, con
sultări comandanții-șefi ai tru
pelor de uscat, marinei și avia
ției.

Declarația 
guvernului cipriot

I

Guvernul cipriot este gata_ 
să participe la viitoarea fa
ză a negocierilor interco- 
munitare in problema Ci
prului, prevăzută, în princi
piu, să aibă loc la Viena la 
24 iulie — a anunțat, la Ni
cosia, un purtător oficial de 
cuvint. El a menționat că 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, urmează să 
fie informat asupra acestei 

intermediul 
permanent 
Națiunilor

La Biblioteca „Ambi osiana" din Milano a avut lot ieri

Ceremonia dezvelirii statuii
Conferința U.IJ.D.C.
In documentul final al 

Conferinței Uniuni: Interna
ționale a Tinerilor Dcmo- 
crați-Creștini (UIJDC), care 
și-a desfășurat lucrările in 
capitala Perului, se relevă 
hotărîrea participanților de a 
lupta împotriva folosirii sau 
amenințării cu folosirea for
ței in relațiile dintre state, 
pentru adincirea procesului 
de transformări inițiat in 
America Latină și consolida
rea economică a statelor, in 
vederea lichidării dependen
ței față de interese străine.

Totodată, documentul evi
dențiază necesitatea promo
vării unei noi ordini econo
mice internaționale, apropie
rii și cooperării reciproc 
vantajoase între Europa și 
America Latină.

lui Dimitrie Cantemir

a-

Credit U.N.I.C.E.F. 
pentru Egipt

Intre guvernul egiptean și 
Fondul Națiunilor Unite 
pentru Copii (U.N.I.C.E.F.) 
a fost semnat un acord in 
baza căruia organizația va 
pune la dispoziția Egiptului 
un milion de dolari în ma
teriale și echipament, insta
lații și mijloace de comuni
cație pentru a fi utilizate de 
organismele cu caracter so
cial, precum și de către 
centrele de ocrotire a copi
lului și familiei.

MILANO 8. — Corespondentul 
Agerpres, Radu Bogdan, trans
mite: La Biblioteca „Ambrosia- 
na“ din Milano, străvechi cen
tru de cultură nu numai al Lom- 
bardiei, ci și al întregii Italii, 
a avut loc, marți, ceremonia 
dezvelirii statuii lui Dimitrie 
Cantemir, ilustru istoric, literat 
și domnitor al Moldovei. Sta
tuia — operă în bronz, de mari 
dimensiuni, a sculptorului ro
mân Ion Irimescu — a fost așe
zată în curtea de onoare a Bi
bliotecii, așa-numita „Curte a 
marilor spirite", alături de sta
tuile lui Platon, Socrate, Dante, 
Goethe și ale altor reprezentanți 
de frunte ai literaturii și cultu
rii universale. La ceremonie au 
luat parte viceprefectul provin
ciei Milano, Vincenzo Guarrella, 
președintele Academiei belle 
arte „Brera", Dionigi Pavesi, di
rectorul Bibliotecii „Ambrosia- 
na“, Angelo Paredi, personali
tăți de frunte ale vieții cultura
le și științifice din Milano.

Au luat cuvîntul ambasadorul 
României la Roma, Iacob Ionaș- 
cu, și directorul Bibliotecii „Am- 
brosiana", Angelo Paredi. în în
cheierea manifestării, Ambasada

Republicii Socialiste România la 
Roma a oferit mai multor per
sonalități de frunte ale vieții 
culturale din Milano medalia 
comemorativă „Dimitrie Cante
mir".

h itărîri, prin 
reprezentantului 
în Cipru al 
Unite.

Hotărirea guvernului de 
Ia Nicosia privind participa
rea părții cipriote grecești 
la convorbirile intercomuni- 
tare de la Viena a fost 
adoptată luni seara, în 
cursul unei reuniuni la care 
au participat membrii cabi
netului, ai Consiliului Na
țional. precum și deputății 
ciprioți greci ai Camerei Re
prezentanților. Reuniunea 
s-a desfășurat sub conduce
rea președintelui cipriot, 
arhiepiscopul Makarios.

ÎN TIMPUL ZBORULUI COMUN
„SOIUZ"-„APOLLO" SE 164 REALIZA 
PRIMA ECLIPSĂ ARTIFICIALĂ DE SOARE

La 19 iulie, ora 
00,00 (ora mondială) 
va avea loc prima 
eclipsă de Soare pro
vocată de... om. A- 
ceastă eclipsă va fi 
realizată in timpul 
zborului comun al 
navelor cosmice „So
iuz" și „Apollo" și va 
fi vizibilă numai de 
la bordul navei 
„Soiuz".

Referindu-se la a- 
ceastă experiență u- 
nică, ziarul „Pravda" 
relatează că, înainte 
de a se decupla, cele 
două nave cosmice 
se vor orienta în 
spațiu in așa fel, în-

cît axa lor longitudi
nală să fie îndrepta
tă spre Soare, nava 
„Apollo" fiind eea 
care se va interpune 
între „Soiuz" și as
tru. După stabiliza
rea în această pozi
ție, cele două nave 
se vor decupla, „A- 
pollo" ascunzind Soa
rele de „Soiuz" tot 
așa cum umbra Lunii 
formează pe Pămint 
eclipsa.

In timpul eclipsei 
artificiale, cosmonau- 
ții de pe nava „So
iuz" vor realiza foto
grafii ale coroanei 
solare și „atmosfe-

rei" din jurul navei 
„Apollo". De pe na
va americană va fi 
filmat și fotografiat 
„Soiuz".

Importanța acestei 
experiențe este foar
te mare, deoarece 
într-un punct al Pă- 
mintului eclipsa se 
repetă o dată la 300 
de ani. Faza com
pletă a eclipsei du
rează 1—2 minute, 
astfel incit suma 
observațiilor realiza
te de pe Pămint cu 
instrumente astrono
mice este de numai 
2 ore în întreaga is
torie !
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• OTTO SKORZENY, fostul colonel SS care a căpătat o tristă 
faimă prin răpirea, in 1943, a liderului fascist Italian Mussolini, 
a Încetat din viață la Madrid, unde se stabilise după ce a evadat 
dmtr-un lagăr de prizonieri al forțelor aliate. Serviciile spaniole 
care au organizat funeraliile informează că la ceremonie nu a 
asistat nimeni. La scurt timp de la eliberarea sa nesperată, 
Mussolini a fost recapturat, după cum este cunoscut, de un grup 
de partizani Italieni, care l-au executat. Spre sfirșitul războiului, 
Skorzeny și-a încercat din nou norocul Intr-o acțiune sui generis, 
lanslnd o misiune pentru prinderea generalului Dwight Eisen
hower. Tentativa a eșuat, membrii comandoului german fiind 
luați prizonieri * „UITE NESSIE, NU E NESSIE" — astfel Ișl 
intitulează agenția France Presse o informație din zona lacului
scoțian Lqch Ness unde, după cum se știe, mai mulți localnici, 
șl chiar șl unii specialiști, susțin că și-ar fi găsit lăcașul un iei 
de „monstru", — denumit familial de populația autohtonă 
Nessie. Potrivit unor ipoteze emise de biologi, Nessie ar putea 
II un animal preistoric rămas în aceste ape după separarea lor 
de Oceanul mondial. în ultimele luni — după ce o expediție științi
fică niponă echipată cu tehnică de investigații subacvatice ultra
modernă, inclusiv un minisubmarin, proiectoare și sonare pentru 
scrutarea adlncurilor lacului și-a încheiat misiunea fără a găsi 
vreo probă cu privire la existența lui „Nessie" — problema 
fusese dată uitării... Mai ales că un organism local de cerce
tare științifică, denumit „Biroul pentru cercetarea fenomenu
lui de la Loch Ness", a dat recent faliment. Și iată că mitul 
lui „Nessie" revine în actualitate. Luni, trei pasageri al unul 
mic vas de croazieră, care efectuau o plimbare pe apele lacu
lui din nordul Scoției, s-au alăturat celor care susțin că l-au 
văzut „cu ochii lor" pe Nessie. Cei trei spun că au văzut „un 
obiect negru cu o lungime de patru-cinci metri, care a evo
luat pe apă circa un minut, după care a plonjat în adincuri". 
Nu este exclus ca unii localnici, — îngrijorați de faptul că tu
riștii străini, cărora le vindeau tot felul de cărți poștale, pla
chete și... statuete ale „monstrului" local, s-au cam rărit în ul
tima vreme — să fie interesați în reactualizarea poveștii lui Nes
sie ... • LONGEVITATE NEOBIȘNUITA. In localitatea Kasba- 
Tadla, situată în zona Munților Atlas, a Încetat din viață unul din 
cel mai în virstă locuitori al Marocului, Mohamed Belhaflane, în 
etate de 131 de ani, a locuit toată viața în satul natal, lăsînd în 
urma sa un mare număr de iii și nepoți. Cea mai mare dintre fii
cele sale a murit la 90 de ani, In urmă cu 15 ani • AU SCĂPAT 
TOȚI. Un puternic incendiu a distrus complet un hotel de cinci eta
je din localitatea japoneză Koga. Datorită măsurilor prompte de 
evacuare, dintre cel aproximativ 400 de locatari care se aflau în 
momentul respectiv în clădire a fost rănit unul singur • „AVIO- 
NUL-PASĂRE" SE LASĂ AȘTEPTAT. Centrul britanic al avia
ției ușoare a oferit un premiu în valoare de 1 000 lire pentru 
specialistul care va inventa un avion cu aripi mobile, ca ale 
păsărilor, capabil să zboare peste Canalul Mîneeil. Centrul a 
făcut o ofertă similară anul trecut, dar nici un inventator nu a 
fost în măsură să prezinte un prototip al „avionului-pasăre". 
Regulamentul pentru acordarea acestui premiu prevede că avio
nul — cu sau fără pilot — trebuie să aibă motor și să zboare 
mișcînd aripile la fel ca păsările, el putînd fi de orice dimen
siune. * DEZAMORSATĂ DUPĂ TREI DECENII. în orașul 
Bexleyheath, din Marea Britanie, a fost descoperită o bombă 
neexplodată, datînd din al doilea război mondial. Familiile care 
locuiau în zona in care a fost găsită bomba au fost evacuate 
pentru patru ore, timp în care echipele de geniști au procedat la 
dezamorsarea acesteia.
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• pe scurt * pe setat *pe scurt •
• LECTORATUL DE LIMBA 

■ ROMANĂ din cadrul Institutu
lui de limbi străine din Pekin a 
organizat o întîlnire prieteneas
că cu studenții chinezi care în
vață limba română. în cursul 
întilnirii — Ia care au participat 
cadre din conducerea catedrei 
respective și a institutului, pre
cum și membri ai ambasadei ță
rii noastre la Pekin — studenții 
chinezi au prezentat un intere
sant program cultural, care a 
cuprins creații populare, poezii 
și cîntece românești, scurte ex
puneri despre viața și opera ma
relui nostru poet Mihai Emi- 
nescu.
Sesiunea Parlamentului 

vest-european
• LA STRASBOURG au în

ceput, luni, lucrările unei noi se
siuni a Parlamentului vest-euro
pean — organism consultativ al

" care fac parte re- 
adunărilor legisla-

tive din cele nouă țări-membre. 
Participă, pentru prima oară de 
la intrarea Marii Britanii în 
C.E.E., un grup de deputați la
buriști.

Pe ordinea de zi a sesiunii se 
află înscrise probleme ce pri
vesc modalitățile de realizare a 
preconizatei uniuni a „celor 
nouă", un raport în acest sens 
urmînd să fie prezentat. de pri- . 
mul ministru belgian, Leo Tin- 
demans.
Președintele Gerald Ford 

și-a anunțat formal 
candidatura

de o asemenea manieră încît 
datoria sa esențială de președin
te să nu aibă de suferit.

Sondajele din ultima perioa
dă au indicat că Gerald Ford se 
bucură de un sprijin majoritar 
în rindurile membrilor Partidu
lui Republican.

Ahmed Abdallah 
a fost ales șef de stat 
al Insulelor Comore

• AHMED ABDALLAH

C.E.E., din 
prezentanții

GERALD 
formal, 

obținerea 
Republl-

• PREȘEDINTELE 
FORD și-a anunțat, 
marți, candidatura la 
învestiturii Partidului 
can, in vederea alegerilor pre
zidențiale din 1976. în alocuțiu
nea rostită cu acest prilej, Ge
rald Ford a subliniat că își va 
desfășura campania electorală

• INTR-O DECLARAȚIE 
făcută presei, Edson Sithole, 
lider al Consiliului Național 
African (A.N.C.), a anunțat 
formarea unui Comitet Cen
tral de Urgență al organiza
ției. Noul organism, in com
ponența căruia intră 30 de 
persoane, va inlocui Comi
tetul Central al Consiliului 
Național African, format din 
69 de persoane.

Președintele A.N.C., Ab
del Muzorewa, și alți trei 
lideri ai organizației — a de
clarat Sithole — vor mai ră- 
mîne cîteva zile la Dar Es 
Salaam, capitala
pentru convorbiri 
strategiei viitoare în 
împotriva regimului 
din Rhodesia.

a 
fost ales, luni seara, în funcția 
de șef al statului de către 
Parlajnentul Insulelor Comore 
— s-a anunțat marți la Paris. 
Comorele și-au proclamat, du
minică, unilateral, independența. 
Fost președinte al 
de guvernămînt al arhipelagu
lui, Abdallah a fost 
de voturi pentru și 
potrivă.

Consiliului
ales cu 32 
un vot îm-

Incidente 
în Irlanda de nord

Tanzaniei, 
asupra 

lupta 
rasist

• UN POLIȚIST și-a pierdut 
viața, iar altul a fost grav rănit 
de o bombă care a explodat la 
o școală elementară din Lurgan, 
in comitatul nord-irlandez Ar-

LISABONA

din KelaniSHRI LANKA. La uzinele de anvelope

Premierul britanic relevă situația
economică gravă a țării

„Săptămîna crucială" în defi
nirea politicii guvernului de 
combatere a inflației a debutat 
cu o cuvîntare rostită de primul 
ministru. Harold Wilson, la 
Scarborough, în cadrul Confe
rinței naționale a minerilor. Șe
ful guvernului britanic a subli
niat că. datorită gravei situații 
economice, națiunea britanică 
se află într-un moment critic. 
Premierul laburist a evocat rata 
deosebit de înaltă a inflației, 
creșterea vertiginoasă a prețu
rilor. sporirea impozitelor. „Cu 
cit inflația crește, cu atît spo
rește și numărul șomerilor" — 
a precizat Harold Wilson. El a 
făcut apel la mineri și la cele
lalte categorii de oameni ai

Inundații 
in diverse țări

ale lumii
CAPETOWN

Cîteva sute de case se află 
sub apă, o serie de tronsoane 
de drum au fost distruse, iar li
niile de cale ferată au fost în
trerupte pe mai multe porțiuni. 
Acesta este rezultatul provizoriu 
al inundațiilor provocate de 
ploile care au căzut cu intensi
tate la Capetown în ultimele 24 
de ore. Pe alocuri ploaia a că
pătat caracterul unei adevărate 
furtuni, fiind însoțită de un vînt 
puternic care s-a abătut cu vio
lență asupra orașului. Ca ur
mare serviciile electrice și te
lefonice au fost parțial parali
zate. Pe străzi, apa a atins înăl
țimea de peste un metru, inun- 
dind o parte a locuințelor. Po
trivit mărturiilor locuitorilor, 
aceasta este una dintre cele mai 
puternice inundații din ultimii 
15 ani.

Pe de altă parte, vîrfurile 
munților care se află în apro
pierea localității Wellington au 
fost acoperite de prima 
a anului. Meteorologii 
extinderea căderilor de 
și în alte regiuni.
BUDAPESTA

zăpadă 
prevăd 
zăpadă

agențiaDupă cum relatează ______
M.T.I., pe rîurile interioare și 
pe Dunăre, în sectorul ungar, 
continuă lucrările pentru preîn- 
timpinarea inundațiilor și pen
tru lichidarea urmărilor acesto
ra. La astfel de lucrări, care se 
întind pe un sector cu o lungi
me de 1242 km, participă mii 
de oameni și sute de utilaje.

Din cauza ploilor și a revăr
sărilor se află sub ape aproxi
mativ 95 000 de hectare. Au fost 
luate măsuri pentru drenarea 
zonelor inundate și pomparea 
apei.

Specialiștii apreciază că pentru 
eliberarea ogoarelor de sub ape 
vor fi necesare aproximativ zece 
zile.

• LA INVITAȚIA C.C. AL 
P.M.S.U. și a Consiliului Pre
zidențial al R.P. Ungare, marți 
a sosjt la Budapesta Țodor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Bulga
ria. în aceeași zi, informează 
agenția M.T.I., a avut loc o în- 
tîlnire între Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.ÎI., și 
Todor Jivkov.

magh. Cei doi reprezentanți ai 
forțelor de ordine fuseseră che
mați de directorul școlii pen
tru a elucida împrejurările unei 
spargeri.

De la declanșarea violențelor 
în Ulster, în 1969, 54 de polițiști 
și zece rezerviști au fost împuș- 
cați sau și-au pierdut viața in 
urma exploziilor unor bombe 
plasate de elementele extremiste 
din provincie.

Noul secretar general 
al O.S.A.

• LA WASHINGTON a avut 
loc ceremonia preluării funcției 
de secretar general al Organiza
ției Statelor Americane de către 
Alejandro Orfila, fost ambasador 
al Argentinei în S.U.A. Alejan
dro Orfila ii succede lui Galo 
Piaza (Ecuador).

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
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însă sprijine guvernul 
împotriva inflației, prin 

„limitării" sporirii
muncii 
bătălia 
acceptarea 
salariilor, subliniind că „națiu
nea nu-și mai poate permite să 
consume mai mult decît produ- 

la „masivece“ și să recurgă 
împrumuturi".

întreagă această 
care Se va încheia 
carea „Cărții albe" a guvernului 
referitoare la „noua strategie 
economică", se anunță deosebit 
de încărcată.

In cursul zilei de luni, minis
trul finanțelor. Denis Healey, a 
avut convorbiri cu reprezentan
ții patronatului, iar Comitetul 
economic al Congresului Sindi
catelor Britanice (T.U.C.) a ți
nut o ședință extraordinară 
pentru a stabili punctul de ve
dere al sindicatelor in proble
mele economice. In zilele urmă
toare se anunță noi convorbiri 
și consultări asupra acestor pro
bleme. în același timp, după 
cum scrie ziarul „Guardian" — 
vor avea loc ședințe ale cabine
tului, consacrate punerii de a- 
cord a punctelor de vedere di
vergente ale membrilor guver
nului privind măsurile de com
batere a crizei economice. Pos
tul de radio „B.B.C." aprecia, 
la rîndul său, că „guvernul se 
află într-o cursă contracrono- 
metru" pentru definitivarea po
liticii sale economice.

săptămină, 
prin publi-

a delegatilor Mișcării Forțelor Armate
La Lisabona au început, marți, 

lucrările Adunării generale a 
delegaților Mișcării Forțelor Ar
mate. Delegații vor examina 
„planul de acțiune politică a 
M.F.A.", elaborat de Consiliul 
Revoluției, un raport privind vi
gilența revoluționară, prezentat 
de generalul Otelo Saraivo de 
Carvalho, comandantul Coman
damentului operațional conti
nental (COPCON). Totodată, 
va fi examinat proiectul de re
organizare a Consiliului Revolu
ției, care prevede crearea, în 
cadrul acestui organism, a unui 
număr de patru comisii însărci
nate cu rezolvarea problemelor 
curente în diferite domenii, ca 
și a M.F.A. în general.

Potrivit agenției portugheze 
A.N.I., în cadrul reuniunii nu 
vor fi luate decizii imediate și 
concrete în problemele de pe 
ordinea de zi — care sînt, in 
mod obișnuit, remise Consiliului 
Revoluției în calitate de organ 
executiv al M.F.A. — însă re
uniunea capătă o mare impor
tanță pentru orientarea cursului 
revoluției portugheze în lunile 
următoare.

Reîntors la Lisabona după ce 
a participat la ceremonia pro
clamării independenței Insulelor

Capului Verde, primul ministru 
portughez, Vasco Goncalves, și-a 
exprimat convingerea că fosta 
colonie se va angaja ferm pe 
drumul dezvoltării și progresu
lui — relatează agenția de pre
să A.N.I. Viitorul acestui stat — 
a spus Vasco Goncalveș — tre
buie să fie făurit, in mod ne
cesar, de propriul său popor, în 
condiții foarte diferite de cele 
care existau în vremea coloni
zării portugheze. In încheiere, 
el a arătat că, în prezent, e- 
xistă condiții pentru dezvolta
rea continuă a relațiilor de coo
perare a Portugaliei cu toate ță
rile africane.

La rîndul său, amiralul Al
meida d'Eca, fost înalt comisar 
al Portugaliei în Insulele Capu
lui Verde pînă la proclamarea 
independenței, a declarat că, în 
mod clar, singura forță politică 
reprezentativă a poporului din 
această țară este Partidul Afri
can al Independenței din Gui- 
neea-Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.). Aici, a spus 
el, in ultimele șase luni nu s-a 
auzit nici un foc de armă, nu 
s-a produs nici un incident. „A 
avut loc o tranziție gradată și 
conștientă a unui popor de la o 
situație injustă la independența 
spre care aspira și la cara avaa 
tot dreptul".

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO. — Ministrul egiptean 

al afacerilor externe, Ismail 
Fahmy, a avut o întrevedere cu 
Sebon Hatana, ministru adjunct 
al afacerilor externe al Japoniei, 
aflat într-o vizită oficială la 
Cairo. Convorbirile au fost o- 
rientate spre examinarea evolu
ției situației din Orientul Apro
piat și a altor probleme inter
naționale actuale — informează 
agenția M.E.N. Cel doi interlo
cutori au analizat, totodată, mij
loacele și căile de promovare a 
relațiilor bilaterale.

- 
capitala R.F.G. cu 24 de ore, fi" 
vederea acestei întîlnirl.

Kissinger va sosi la Bonn vi
neri, după ce se va întilni, la 
Geneva, cu omologul său sovie
tic Andrei Gromîko. Șeful di
plomației americane va pleca 
spre patrie slmbătă, trecînd prin 
Londra — precizează agenția.

BONN. — Primul ministru is- 
raelian, Yitzhak Rabin, și secre
tarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, se vor întilni, sim- 
băta viitoare, la Castelul Gym- 
nich, de lingă Bonn, pentru un 
schimb de păreri asupra situa
ției din Orientul Apropiat — a- 
nunță agenția D.P.A. Rabin, care 
urma să părăsească Bonnul vi
neri, și-a prelungit șederea în

RIAD. — Abdel Halim Khad- 
dam, vicepremier și ministrul a- 
facerilor externe al Siriei, aflat 
într-o vizită la Riad, a fost pri
mit, marți, de regele Khalid al 
Arabiei Saudite — anunță pos
tul de radio Riad. în cadrul con
vorbirilor ce au avut loc cu acest 
prilej au fost evocate relațiile 
bilaterale, situația din Orientul 
Apropiat, probleme referitoare 
la apropiata conferință a mi
niștrilor de externe din țările 
islamice. Vicepremierul sirian a 
înmînat regelui Khalid al Ara
biei Saudite un mesaj din par
tea președintelui Republicii A- 
rabe Siriene, Hafez El Assad — 
anunță postul saudit de radio.

din țările socialiste

treptele timpului
storia Belgradului 
— una dintre cele 
mai vechi de pe 
continent — este 
tumultuoasă. Timp 
de aproape 7 000 

de ani diverse grupuri etnice și 
culturi s-au succedat pe pămin- 
tul său. In decursul acestei is
torii, spun documentele, de 60 
de ori a fost cucerit, distrus, In
cendiat și prădat și, de fiecare 
dată, asemenea simbolicei păsări 
Phoenix, a renăscut din pro- 
pria-i cenușă. Și urmele acestei 
istorii se mai păstrează și astăzi. 

...Kalemagdan, Topcider, Ada 
Ciganlija, Skadarlija. Denumiri 
cu o rezonanță specifică, repere 
ale memoriei nu atit pentru ce 
reprezintă ele într-o eventuală 
fișă istorică a orașului, cit pen
tru respirația lor vie și proas
pătă, pentru frumusețea insolită 
pe care o conferă vieții cotidi
ene. Aici, între Dunăre și Sava, 
am intimpinat dimineața și sea
ra, am mers pe străzi spunin- 
du-mi „aceste lumini, aceste pie
tre" și, în noaptea densă a ora
șului, am căutat să nu tulbur pa
cea stelelor. Dar legănarea de 
ramuri în vară, zborul suav al 
mugurilor de plopi, imaginea 
pădurii răsturnate in ape, șoap
tele ierburilor și tremurul lumi
nii sonorizate de vînt mi-au ră
mas fixate in memorie cu o in
tensitate aparte, de-acolo, de pe 
terasa unde se deschide o prive
liște minunată asupra Savei, 
Dunării și Noului Belgrad, pînă 
la Zemum. Și din nou rememo
rez, ca pe niște repere de ne
șters ale acestor locuri, Kale
magdan, Topcider, Ada Ciganlija, 
Skadarlija... Pentru tot ce re
prezintă fiecare dintre ele. Kal
emagdan, vechea fortăreață, 
simbolul istoriei Belgradului și 
aspirațiilor sale de libertate, a 
eărui existență este legată de 
prima așezare celtică — Singi- 
dumum. In apropierea zidurilor 
sale înnegrite de veacuri, pe un 
soclu de beton înalt de aproape 
20 de metri, se inalță un monu
ment celebru, capodoperă a 
sculptorului Ivan Meștrovici. Ka- 
leinagdanul adăpostește, de ase
menea, Turnul lui Dizdar, mo
numentul cel mai autentic al 
secolului al XV-lea, unde se află 
in prezent observatorul astrono
mic, faimosul Turn Nebojsa, ce 
a servit drept cameră de tortură 
și închisoare, ca și Turnul orolo
giului, o construcție octogonală 
barocă. Aproape fiecare clădire, 
fiecare loc al acestei părți a o- 
rașului are o istorie a sa.

Nerespeetînd traseul unui ima
ginar tur al orașului să expli
căm rezonanța particulară și a 
celorlalte locuri belgrădene e- 
vocate. Topcider e nume de rîu 
și de parc. Odinioară Topciderul 
reprezenta centrul vieții politice. 
Astăzi este unul din locurile

preferate de belgrădenl pentru 
excursii. In Skadarlija, spațiul 
de întîlnire al artiștilor și inte
lectualității Belgradului de la 
sfîrșitul secolului trecut, „car
tierul boem" al orașului, a fost 
reînviat parfumul acelei epoci, 
făcind să trăiască și astăzi cadrul 
și ambianța atît de caracteristice 
secolului al XIX-lea. In fine, 
Ada Ciganlija reprezintă nu
mele unei insule ce se inalță 
din Sava, la 3,5 kilometri de 
confluența acesteia cu Dunărea. 
Lacul artificial creat aici prin 
închiderea brațului drept al Sa
vei oferă un spațiu vast amato
rilor de înot sau de diverse 
sporturi nautice.

...Kalemagdan, Topcider, Ada 
Ciganlija, Skadarlija — trepte 
vechi ale Belgradului, care, pri-

teca Națională a Serbiei, un e- 
dificiu în a cărui arhitectură e- 
lementele tradiționale se îmbină 
în mod fericit cu cele moderne. 
Mi s-a spus că în această cita
delă, ce se adresează în mare 
măsură tinerilor, poți intra în 
posesia oricărei cărți în puține, 
extrem de puține minute. Ser
vicii tehnice de restaurare, teh
nologii, chimiști — tot atîtea 
profesii care altădată n-ar fi 
putut fi alăturate unui loc in 
care suverană este plăcuta „ză
bavă a cititului" — dau ima-

mind de pe celălalt mal al Savei, 
cel sting, replica Novi Beogra- 
dului — orașul nou, în perma
nentă devenire, născut ca-n po
veste dintr-un pămint mlăștinos, 
prin pricepere și sudoare — 
transmite și acestuia o parte din 
poezia și însemnele existenței 
sale.

ovi Beograd repre
zintă ia modul cel 
mai concret pre
zentul și viitorul o- 
rașului. în partea 
aceasta a orașului 

nu se poate să nu-ți fie reținută 
atenția de clădirea albă ce se 
înalță pe 24 de nivele, unde se 
află sediul Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia. Muzeul de artă mo
dernă al orașului nu-și putea 
afla un cadru mai potrivit de 
amplasare arhitectonică decit 
tot în acest cartier. Anul trecut, 
tot pe teritoriul noului Belgrad 
a început să funcționeze Biblio-

ginea cit se poate de elocventă 
a ceea ce înseamnă astăzi și, 
mai ales, ceea ce va însemna 
miine acest domeniu.

Alb, alb strălucitor — iată 
cromatica predominantă a Novi 
Beogradului, un alb lipsit de 
monotonie, ce sugerează pros
pețime, tinerețe, modernitate. 
Un grup de clădiri au ferestrele 
de forma unor ecrane de televi
zor și localnicii le-au numit, cu 
umor, întocmai așa. ~ 
înseamnă in Noul Belgrad 
faptul că în acest oraș de mai 
puțin de trei decenii, in care 
totul a fost ridicat pe nisip și 
pe teren mlăștinos, incă se mai 
asanează. Oamenii au ciștigat o 
bătălie grea și acum o continuă 
ca învingători. Devenire aici în
seamnă și „orașul studențesc" 
care, prin vîrsta celor ce-1 
populează își menține perpetuu 
aceeași virstă — a elanului en
tuziast.

Devenire
Și

DOINA IOVĂNEL

— Tiparul i Combinatul pollgraflo „Casa Scintell".
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