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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Ieri, in cea de a opta zi a bătăliei cu apele, 
controlind modul in care se aplică Decretul prezidențial 
și Hotăririle Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A VIZITAT 
ZONE DIN VESTUL Șl SUDUL TĂRII

Secretarul general

al partidului a stabilit:

• Să se lucreze intens 
la construirea și întărirea 
digurilor ® Să fie concen
trate mari forțe pentru 
scurgerea apei de pe tere
nurile cultivate, să se strîn- 
gă urgent recolta ® Fără 
a se afecta producția, fie
care muncitor, specialist, 
funcționar, tînăr sau vîrst- 
nic, are obligația să lucreze 
în aceste zile suplimentar, 
inclusiv duminica ® Creș
terea producției pentru ex
port și onorarea fermă 
a contractelor să fie consi
derată o sarcină de cea mai 

« mare importanță € Acti
vului de partid și de stat 
îi revine răspunderea bunei 
organizări a întregului 
complex de acțiuni spe

cifice acestor zile

După ce a vizitat, în cursul zilei de miercuri, o serie de localități, unități . industriale și agricole afectate de inundații din județele Brașov. Covasna, Harghita, Mureș, Cluj, Alba și Sibiu, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a plecat, joi dimineața. intr-o nouă călătorie de lucru în zonele din vestul și sudul țării. Este cea de a opta zi din această perioadă de grea încleștare cu forțele dezlănțuite ale naturii de cind secretarul general al partidului se află la fața locului, in mijlocul cetățenilor din localitățile care au avut de suferit de pe urma calamităților. A fost un nou prilej de a analiza, împreună cu organele locale de partid, cu comuniștii, cu oamenii muncii, situația creată in aceste împrejurări neobișnuite, de a examina și a controla măsurile* care s-au aplicat în vederea preîntimpinării inundațiilor, limitării efectelor acestora, modul în care se traduc în viață prevederile Decretului prezidențial privind instituirea stării de necșsitate și ale Hotăririlor Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu în avanposturile luptei impotriva apelor, in localitățile afectate, în unitățile economice amenințate de pericol sau calamitate de viituri, exemplul neobositei sale activități au constituit pentru toți oamenii muncii o puternică îmbărbătare. 

un nou indcmn de a-și intensifica eforturile pentru a răspunde prin fapte de înaltă responsabilitate la chemarea lansată de secretarul general al partidului: Ora 7,30. La aeroportul din Sibiu, unde sînt prezenți tovarășii Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic • Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Richard Winter. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.-, prim- secretar al Comitetului județean de partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu iși exprimă convingerea că oamenii din această parte a țării vor face totul pentru îndeplinirea îndatoririlor patriotice ce le revin în refacerea grabnică a unităților industriale avariate, limitarea pagubelor în agricultură și normalizarea vieții localităților.In numele tuturor cetățenilor județului — români, germani și maghiari — tovarășul Nicolae Ceaușescu primește din nou asigurări că organizațiile de partid, oamenii muncii de pe a- ceste meleaguri nu-și vor precupeți eforturile pentru înfăptuirea recomandărilor primite, pentru recuperarea pierderilor și depășirea sarcinilor de plan, pentru reintrarea vieții pe făgașul ei normal în cel mai scurt timp.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, însoțit de tovarășii Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului. și Teodor Coman, ministrul de interne, s-a îndreptat spre Deva, orașul de reședință 

al județului Hunedoara. Aici.' secretarul general al partidului este intimpinat de tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ioachim Moga, prim-secretar al Comitetului județean al P.C.R.La scurt timp de la sosirea , la sediul Comitetului județean de partid. tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut o intilnire de lucru cu membri ai Biroului . Cpmitetului județean și ai Comitetului municipal de partid, cu directori ai marilor unități industriale hunedorene, în cadrul căreia au fost analizate modul în care organizațiile de partid, comuniștii, oamenii muncii din această parte a țării au acționat in vederea preintimpi- nării inundațiilor și a înlăturării grabnice a urmărilor acestora, activitatea care se desfășoară în unitățile industriale pentru obținerea de producții suplimentare.Primul secretar al Comitetului județean de partid a arătat că, traducindu-se in' viață indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, Hotăririle Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., oamenii muncii hunedo- reni au reușit, printr-o masivă mobilizare de forțe, cu sprijinul militarilor, să limiteze într-o mare măsură efectele inundațiilor și să diminueze pierderile. Au fost evacuate din timp toate familiile care locuiau in zonele amenințate de ape. Totodată, s-a trecut fără intîrziere ia stringerea recoltei din lunca Mureșului și s-au luat măsuri

pentru punerea la adăpost a animalelor. In contextul măsurilor luate, primul secretar a menționat lucrările de consolidare și înălțare a digurilor de pe Mureș, Ia Devași în alte localități, subliniind eforturile deosebite ale locuitorilor așezării Ilia, care prin munca și dîrzenia lor, prin prezența de la mic la mare, timp de cinci zile fără Întrerupere, cu sprijinul membrilor gărzilor patriotice, al militarilor forțelor armate, au reușit să ferească de furia apelor comuna, care în anul 1970 a fost total inundată.Referindu-se Ia situația din industrie, primul secretar a menționat că aici munca se desfășoară normal, că nu au fost înregistrate pierderi, că oamenii muncii din industria Hunedoarei și-au onorat la toți indicatorii sarcinile pe prințul semestru. Ei au livrat suplimentar importante cantități de produse siderurgice, de cărbune și alte bunuri materiale a căror valoare se ridică Ia mai mult de 245 milioane lei. De asemenea, au fost consemnate realizări de seamă în domeniul investițiilor. Peste citeva zile urmează să intre in circuitul productiv cel de-al doilea laminor de sîrmă de la Hunedoara, iar pe Șantierul întreprinderii de materiale de construcții de la Chișcadaga, au fost recuperate în bună parte rămînerile în urmă. Pe raza județului au fost restabilite printr-o muncă susținută, fără întrerupere, căile de circulație auto și feroviare.în privința sectorului agricol 

s-a arătat că este necesară o mai mare mobilizare de forțe, că activitatea trebuie mai bine organizată în fiecare localitate prin participarea tuturor cetățenilor apți de muncă, de la mic la mare, Ia înlăturarea grabnică a apei care mai băltește pe unele terenuri și strîngerea de urgență a întregii recolte, la efectuarea intr-un ritm mai susținut a lucrărilor de întreținere a culturilor.Luind cuvintul, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că este o mare lipsă a organelor locale că nu au realizat sarcina dată în 1970 de a ridica digurile la dimensiuni care să poată face față oricărei situații.— Au trecut cinci ani, era timp suficient ca digurile să poată fi terminate. Trebuie ca în următoarele două luni și jumătate ele să fie gata, ca eventualele ploi din noiembrie să nu ne mai facă greutăți.în acest context, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea adincirii albiei Mureșului, a înălțării cu cel puțin un metru a digului construit, consolidării și prelungirii acestuia, astfel incit să poată constitui o stavilă în calea apelor. La lucrările de consolidare trebuie folosit sterilul provenit de la prepararea minereurilor care in prezent este depozitat afec- tindu-se suprafețe de teren. Secretarul generai al partidului 
a cerut organelor locale să întocmească, cu concursul specialiștilor, un studiu privind lucrările de regularizare a Mureșului pe raza județului, studiu care 

să fie înaintat forurilor de resort.In ce privește suprafețele inundate, secretarul general al partidului a indicat să se treacă de îndată la măsuri mai hotărite pentru scurgerea apei, astfel ca în două, trei zile, tot griul și orzul inundat de-a lungul Mureșului să fie strîns pentru a nu se pierde. De asemenea, să fie strinse și furajele.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a menționat că în fiecare cooperativă agricolă de producție, în fiecare sat trebuie să se treacă de indată, în conformitate cu Hotărirea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a Decretului privind starea de necesitate, la organizarea sistematică a activităților de înlăturare a daunelor provocate de inundații, la lucrări de terminare și consolidare a digurilor, de scurgerea apelor, Ia strîngerea recoltei, acțiuni la care trebuie să participe întreaga populație.Secretarul general al partidului a indicat că, fără a se afecta producția, fiecare muncitor, in calitate de cetățean al localității unde muncește, funcționarii, să aibă obligația de a lucra suplimentar. inclusiv. duminica, așa cum se procedează și în alte părți. Toată lumea, în mod organizat, a arătat secretarul general al partidului, să pună mina să lucreze, să nu se aștepte numai mijloace mecanizate. Fiecare să participe direct la lucrările care se impun la era actuală în agricultură, la în-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Podul de la Blejoi... Apele Te- 
leajenului, in care biciul ploilor 
și vacarmul tunetelor au trezit 
o sălbăticie ce s-a năpustit asu
pra construcției ridicate de om 
și a smuls porțiunea de terasa- 
ment dintre ultimul picior de 
susținere și mal. O echipă de 
intervenție lucrează aici zi " 
noapte, pentru că de remedierea 
avariei depinde 
reluarea în con- 
diții normale a ț-
traficului auto sUF,,
in direcțiile Vă- jnr ff Â
lenii de Munte, fr fi
Cheia, Brașov, w»*" “f “f
Cislău, Buzău.
Infruntind apele 
tulburi, care încearcă să măreas
că ruptura, pline de vrăjmășie, 
oamenii răstoarnă in adincuri 
sute de tone de balast, 
descoperă noi soluții și se 
înțeleg rapid, din priviri. Un
dele vijelioase se izbesc in pi
loni și fac să vibreze întreaga 
construcție, vuietul motoarelor 
crește asurzitor, iar cind cineva 
aduce apă intr-o găleată, cei
lalți o beau fără s-o vadă, tre- 
cindu-și cana din mină în mină, 
cu ochii țintă la bulboanele care 
continuă să înghită pietrișul. E 
nevoie de altceva. Trebuie ca 
automacaraua să coboare in hău 
blocuri de beton armat protec
toare, dar cine să le manevreze 
acolo, jos, unde se cască un vir- 
tej amețitor ? Fără cuvinte, un 
tânăr se desprinde din grup si iși leagă de briu fringhia de si- 

k_______________ ____________

de

și

guranță. Apoi începe să alunece 
pe povirniș, însoțit de avalanșe 
de pietre și noroi. A ajuns. Cu 
gesturi ferme, fixează prefabri
catele pe marginea intăriturii și. 
desface mereu legătura de oțel 
pentru ca brațul automacaralei 
să poată aduce altele, li întreb 
pe cei din jur cum se numește. 
Mi se răspunde, dar vuietul ape-

lor și urletul mașinilor acoperă 
totul.

Sediul 
Prahova

La un 
bire îmi

— Alo, Ploieștiul ? Aici Sighi
șoara. Vă aducem la cunoștință 
că doi tineri șoferi de la Între
prinderea de transporturi auto 
și utilaje din municipiul dum
neavoastră, Florin Neagu și Du
mitru Petcu, au fost prinși de 
inundații aici și nu se pot întoarce 
la locul de muncă. Vă rugăm să 
explicați asta la unitatea lor...

— Dar ei ce fac ? N-au pățit 
nimic ? Cum se descurcă ?

Aflăm că din prima clipă, fără 
nici o ezitare, s-au alăturat oa
menilor din oraș in lupta impo-

Comitetului județean 
al U.T.C....
moment dat, o convor- 
atrage atenția :

triva inundațiilor. Pină in pre
zent au făcut adevărate fapte 
de eroism, asumindu-și sarcini 
dintre cele mai grele și muncind 
pe brinci, pină la epuizare pen
tru a le duce cu bine la capăt.

Ciorani... Apele au acoperit 
aici șaizeci de hectare de lanuri 
de griu, care cu numai citeva 
zile inainte foșneau mătăsos, in- 

cărcate de rod, 
in bătaia soare
lui. Rafale de 
ploaie continuă 
din cind in cind 
să răpăie vije
lios pe suprafa
ța bălților intin- 
se cit vezi cu o- 

chii. In asemenea condiții, recol
tarea nu mai poate fi aminată 
pină la încheierea lucrărilor de 
drenaj. Cele trei sute de elevi 
care au venit să le execute în
țeleg imediat situația și hotărăsc 
rapid : griul va fi strins direct 
din apă, cu orice preț. înarmați 
cu seceri, cu coase sau, pur și 
simplu, cu hărnicia brațelor, ei 
se desfășoară pe toată întinde
rea. ca o uriașă combină umană, 
și încep să lucreze din plin, cu 
o uimitoare siguranță, ca și cum 
toată viața n-ar fi făcut decit 
să se pregătească pentru acest 
gen de activitate.

Aș putea reproduce multe alte 
asemenea secvențe care vorbesc

ALEX. ȘTEFANESCU

O

(Continuare în pag. a V-a)
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Indiferent 
de condiții, 

folosind toate 
mijloacele

SPIC CU SPIC, 
GRlUL TREBUIE ADUNAT!

INDICAȚIA DATĂ MIERCURI DE SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI SE TRANSPUNE IN FAPTE

DETAȘAMENTELE SPECIALE, ÎN CARE TINERII
SE ÎNSCRIU PRIMII, AU PORNIT LA MUNCĂarăd: Ieri 25000 de oameni au lucrat la seceriș

ACUM, OBIECTIVUL PRINCIPAL ESTE REFACEREAîn dimineața zilei de ieri atmosfera de lucru de la Comitetul județean U.T.C. conținea alte elemente caracteristice. Se întocmea din mers, operativ, o nouă repartizare a activiștilor U.T.C. in punctele de lucru care reclamă acum aceeași intervenție hotărâtă a tuturor. Cei care se aflau acum într-o comună de care răspunseeeră și mai înainte erau lăsați în continuare acolo. Ceilalți, care făcuseră parte din detașamentele de apărare a municipiului Arad, erau îndreptați spre alte puncte din județ, fiind integrați în componenta unor colective formate din activiști de partid și de stat. S-a constituit astfel cel dinții nucleu al detașamentelor speciale de lucru care, ca urmare a indicațiilor date de secretarul general al partidului în vizita de lucru efectuată în acest județ, au început deja să acționeze.Primele rezultate care au urmat firesc măsurilor organizatorice au Început și ele să se vadă. Numai în cursul zilei de ieri peste 25 000 de oameni au lucrat pe ogoarele județului în
Eficienta detașamentelor speciale 

se manifestă din prima zi
Conform indicațiilor tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu, ieri s-au 
creat in toate unitățile indus
triale din judeful Cluj, detașa
mente speciale pentru asigura
rea punerii in funcțiune a capa
cităților de producție întrerupte, 
precum și in unitățile agricole 
de stat și cooperatiste, pentru 
evacuarea apelor și strîngerea 
recoltei. Detașamentele speciale 
acționează, de asemenea, pentru 
redarea urgentă a circulației pe 
căile ferate și drumurile princi- 

Străbatem zona agricolă cea mai afectată de ape din ju
dețul Prahova. Zeci de kilometri de oameni aplecați deasu
pra pămîntului aproape lichid, smulgînd cu răbdare fiecare 
fir de griu, redîndu-l drumului spre piine.

DEȘI PLOUA ZILNIC, 
CONTINUA RECOLTATUL
Ne aflăm la C.A.P. Gorgot, 

județul Prahova. Din 570 ha cu 
griu, au intrat sub apă peste 150, 
suprafață luată cu asalt, zilnic, 
de 1280 brațe de muncă. Pre
ședintele cooperativei agricole, 
tovarășul Alexandru Sandu, ne 
spune că nu există o problemă 
a „mobilizării". Manual și me
canic au fost recoltate pină ieri 
după amiază 430 hectare. Pentru 
a simplifica problema adăposti- 
tului atunci cînd plouă, în cîmp 
au fost aduse folii de polietilenă, 
prin aceasta cîștigîndu-se ore 
prețioase, cheltuite altfel cu 
drumul de navetă cîmp-comună.

EXISTA LOCURI GRELE ?

Cimpul saturat de apă continuă și la Balta Doamnei. Cei 
1150 cooperatori, 200 de elevi de 
la școala generală din comună 
și Liceul mecanic nr. 2 Ploiești 
sînt împînziți în zonele unde 
combinele nu pot pătrunde. Se 
înaintează greu : din 355 ha cu 
griu au fost recoltate pină acum 
doar 135, din care 63 manual. 
Ceea ce este demn de consem
nat : hotărîrea ca și in aceste 
condiții să realizeze cifra plani
ficată — 3 200 kg la hectar. 
Cimpul se prezintă însă de 3 300.

această dramatică campanie a- gricolă. S-a trecut neîntârziat la. constituirea unor, detașamente de tineri, de elevi ; întreaga forță de muncă de pe raza fiecărei comune a fost chemată să răspundă prin eforturi intense la lucrările de evacuare a apei din terenurile inundate, la recoltarea griului și legumelor, la înlăturarea efectelor inundațiilor. De altfel acestea sînt și cele trei hotărâri principale spre care au fost orientate detașamentele speciale : evacuarea apelor, recoltarea, refacerea obiectivelor a- tinse de calamități.De la Comandamentul județean pentru apărarea împotriva inundațiilor am aflat și alte date care prezintă o îmbucurătoare semnificație ilustrînd convingător reintrarea vieții în circuitul ei normal. Au fost astfel, redați circulației 5 km de căi ferate, 10 km de drumuri naționale, și alți 20 de km de drumuri județene ; trei unități economice și-au reluat integral activitatea, iar alte 12 parțial. Și încă o cifră de- a dreptul emoționantă J 

pale. Ca urmare a acestor mă
suri, cei peste 63 500 oameni care 
au lucrat ieri in agricultura ju
dețului au executat 12 500 m.l ca
nale de scurgere determinînd re
tragerea apelor de pe 600 ha., 
au recoltat manual și mecanic 
griul de pe 1090 ha, au recoltat 
2100 ha finețe naturale, au pră
șit 2 100 ha de porumb și 200 ha 
sfeclă de zahăr, au însămânțat 
cu porumb siloz și plante fura
jere 30 ha.

I. MORARU

„O asemenea recoltă, indiferent 
de situația existentă, nu va fi 
pierdută", ne spune loan Cră
ciun, vicepreședinte al Consiliu
lui popular comunal.

In această comună, nu există 
nici un tînăr care să nu iasă 
la cîmp. Organizația U.T.C. a

BRIGADA „SCiNTEII TINERETULUI1*
TRANSMITE DIN JUDEȚUL PRAHOVA Prioritate
salvării recoltei
- punctul de

reușit ca în două zile să con
vingă și pe acei dintre ei ten
tați să-și motiveze intr-un fel 
absența din cîmp. Un autobuz a 
fost oprit pe șoseaua comunală. 
Unii pasageri, elevi in practică, 
tineri în concediu, au primit 
imediat seceri și au fost îndru
mați spre lan. Beloiu Mugurel, 
activist al comitetului județean 
Prahova, ne spune că a inter
venit pe lingă conducerea școlii 
in vederea repartizării elevilor, 

1 880 de persoane s-au reîntors la casele lor.După ce lupta cu apele a a- tins punctul culminant al încleștării directe cu forțele lor dezlănțuite. deși în multe locuri nivelul se menține peste cotele de inundații, oamenii din județul Arad au intrat deja într-o etapă nouă. A început lupta pentru refacerea rănilor, pentru reintegrarea vieții și muncii pe făgașul lor din totdeauna.O luptă care cere în continuare eforturi la fel de mari și o aceeași hotărâte fermă ; o bătălie din care oamenii vor ieși din nou învingători.
DUMITRU MATALA

aflați în practică de producție, 
la seceratul și strînsul spicelor. 
Este o bună inițiativă locală, în 
sensul antrenării tuturor forțe
lor de tineri la salvarea recoltei.

Răminem oarecum surprinși 
de răspunsul pe care-l primim 
la întrebarea „sînt locuri mai grele unde se recoltează ?“. 
„Nu", deși am văzut după ace
ea bărbați și femei, de toate 
vîrstele, pe tarlaua Lacul Tur
cului secerînd cu apa pină a

maximă concentrare a eforturilor pe ogoare
proape de genunchi. Este greu 
să nominalizezi cițiva seceră- 
tori „de linia intii", care au 
contribuit decisiv la majorarea 
suprafeței de secerat de la 8 la 
25 hectare pe zi.

DEMNITATEA UNEI COMUNE
Gherghița. Intr-o singură 

noapte, peste 10 mii porci, 170 
tone orz, 25 tone griu, 170 tone 
îngrășăminte chimice, 6 hectare 
de vie, 20 ha griu, peste 30 de

MUREȘ: DETAȘAMENTELE 
NUMĂRĂ ȘI 14000 DE TINERIRăspunzînd chemării adresate de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acționînd în spiritul indicațiilor primite cu ocazia recentei vizite, toți locuitorii satelor din județul Mureș au ieșit în cîmp pentru a executa lucrările impuse de anotimp, pentru recuperarea restanțelor cauzate de mobilizarea forțelor pentru prevenirea și limitarea daunelor pricinuite de inundații. Peste tot tinerii sînt în fruntea acțiunilor. Tovarășul Ștefan Kiss, secretar al Comitetului județean Mureș al U.T.C., ne informează că activiștii comitetului județean au fost repartizați în co

case au fost înghițite de viitură. 
Dar, fără pierderi omenești. Oa
meni care au rezistat să salveze 
tot ce se putea, oameni care 
muncesc acum, cu ambiție și în- 
crincenare pentru a recupera o 
parte din pierderi. Acum 
s-au retras apele. In patru 
puncte, aproape 450 oameni se
ceră griul plin de mii, 210 coo
peratori sînt la grădina de le
gume unde se întrețin culturile 
și recoltează; un grup de 40 

de cooperatori sapă șanțuri de 
evacuare a apei de pe ultimele 
16 ha, din 200 inundate ; 3—100 
de tineri spală noroiul din adă
posturile de animale, aleg azo
tatul noroios de cel bun. Tinărul 
primar, Gheorghe Irimia, în 
virstă de 29 ani, ne spune : „In 
trei zile vom încheia recolta
tul Deci, totul se face orga
nizat, în principal acționindu-se 
pentru ca plinea să fie pusă la 
adăpost. 

mune, unde au organizat detașamente de elevi, funcționari care participă, în primul rînd, la evacuarea apei de pe semănături, repararea digurilor, strîngerea recoltei și întreținerea culturilor. Asemenea detașamente sînt la C.A.P. Singeorgiu de Pădure, unde lucrează peste 300 de elevi din Tg. Mureș și Sovata, la C.A.P. Sîntana de Mureș — 150 elevi de la liceul agricol, la Singeorgiu de Mureș — 200 studenți de la Institutul pedagogic de 3 ani. 40 de tineri de la I.P.L. „23 August" lucrează la C.A.P. Voiniceni, 100 tineri din Tîrnăveni lucrează la C.A.P. din localitate. în prezent în a- semenea detașamente constituite în agricultură muncesc la Băla, Rîciu, Nadeș. Glodeni, Pe- telea și în alte localități peste 14 000 tineri, urmînd ca pe măsură ce aria acțiunilor de refacere a orașelor se restrânge toți elevii și ceilalți tineri disponibili să fie mobilizați în campania grîului.La Eremitu 60 de uteciști cu 30 de atelaje au transportat ieri 90 tone fîn ; 100 de tineri cooperatori și elevi au participat la pră- șitul porumbului ; o brigadă constituită în aceste zile din funcționari, lucrători din unitățile comerciale și de prestări, consiliul popular, cadre didactice, sanitare, participă la prășit, la adunatul finului, la secerat.30 de tineri din Pogăceaua au recoltat manual 4 hectare orz, 8 tineri lucrează pe combine, în timp ce alți 100 în echipe de 10—20 muncesc la prășitul porumbului, la întreținerea și recoltarea legumelor. La Crăciu- nești și Gheorghe Doja, localități puternic afectate de inundații sînt prezenți pe frontul pîinii peste 1000 de bărbați și femei, tineri, elevi aflați în vacanță, navetiști.
MIRCEA BORDA

FRONT COMUN, 
DETAȘAMENTE SPECIALE

„Pentru fiecare familie din 
Drăgănești au fost repartizate 
pentru secerat cite 15 ari de 
griu", ne spune primarul co
munei, tovarășul Constantin 
Marcenco. Pină la venirea ape
lor se recoltase griul de pe 160 
hectare. După trecerea lor, 470 
tone — deteriorate pentru a se 
mai putea face piine — au fost 
transformate in... furaje. Și „in
ventarul" pierderilor la griu 
continuă : 150 ha acoperite de 
mil. Dar au mai rămas circa 450 
ha bune, de pe care se poate 
recolta griu pentru piine. Ieri s-au constituit detașamente de cooperatori cu seceri, care îm
preună cu 11 Glorii și 12 com
bine C 3, au recoltat peste 100 
ha. Sîmbătă, cel tirziu duminică, 
boabele vor fi puse la adăpost. 
Peste 300 de elevi de la Grupul 
școlar de chimie Ploiești veniți 
în ajutorul cooperatorilor din 
Drăgănești au lucrat 3 zile, pe 
lumină, fără întrerupere. La ora 
14 sosesc navetiștii, după o 
scurtă pauză intră in lan. La 
plecare, pe înserat, acolo unde 
combinele au recoltat, discurile 
au început să răstoarne miriș
tea. Dimineața vor intra semă- 
nătorile : porumb boabe in 
schimbul culturilor calamitate.

ȘTEFAN DORGOȘAN 
NICOLAE ADAM 

ORESTE PLECAN

Trei sute de elevi de la Grupul școlar de chimie Ploiești au venit în ajutorul cooperatorilor din 
Drăgănești.

Pionierii, elevii și studenții, 
în frunte cu profesorii, 

se integrează în rîndurile celor 
care duc bătălia recoltei

UN INFLACARAT „PREZENT ACOLO
UNDE ESTE NEVOIE DE N0l“• Pionierii și școlarii ilfovenî preluînd inițiativa pionierilor din județul Argeș se angajează : să 

contribuim, după puterile noas
tre, alături de uteciști, de frații 
și părinții noștri, sub conducerea 
comuniștilor, Ia construirea, 
consolidarea și întărirea diguri
lor pe tot cursul Dunării pe te
ritoriul județului nostru — de 
la Găujani Ia Minăstirea — pre
cum și la acțiunile ce vor fi în
treprinse pentru regularizarea 
cursurilor râurilor Argeș, Sabar, 
Ialomița, Dîmbovița și Neajlov; 
să participăm la culesul și recu
perarea legumelor de pe terenu
rile aflate încă sub apă în lo
calitățile 30 Decembrie, Călugă- 
reni, Vidra, Ciorogîrla, Bolintin- 
Vale, Crivăț și altele, să ne a- 
ducem contribuția' la refacerea 
solariilor și serelor distruse de 
grindină, la strângerea recoltei. Angajamentul a fost luat în 9 iulie și pionierii județului Ilfov se află acolo unde s-au angajat că vor fi găsiți la muncă.• Cei care au lansat chemarea, pionierii argeșeni, sînt și primii care raportează un prim bilanț. în comuna Căldărara, 60 de pionieri au secerat grâul de pe o suprafață de 4 500 m.p., continuînd și la această oră să se afle în postură de harnici secerători. La Dragoslavele, pionierii au consolidat cu piatră digul de pe marginea drumului comunal. în același timp, 40 de pionieri din Ștefănești au participat la recondiționarea drumurilor. în comuna Bogați s-a rupt podul ; 40 de pionieri, împreună cu cadrele didactice, au lucrat intens la repararea lui. în schimburi a cîte 3 ore, pionierii Lereștiului au executat lucrări de repararea șoselei din zona Stăvilarului. în comuna Stoenești, 90 de pionieri se aflau în tabăra de creație literară „Pană și penel", dar au schimbat pana cu sapa și, în frunte cu cadrele didactice, au săpat un canal de scurgere a apelor și 

au înlăturat mîlul de pe șoseaua inundată.
Recolta nu așteaptă, trebuie 

strânsă degrabă! Copiii au receptat această deviză și sînt prezenți, cu fapta, la realizarea ei. Ne-o demonstrează și cei 320 de pionieri din Lunca Corbului, care au însilozat nutreț la silozul din Pădureni, au împrăștiat 300 kg. îngrășăminte pe o suprafață de 1,5 hectare, au recoltat cartofi și au cules roșii și alte legume. Ca și cei 400 pionieri din Colibași, care au lucrat efectiv la secerat și participă la îndreptarea porumbului căzut la pămînt, o treabă migăloasă pe care o realizează și 160 de pionieri din Curtea de Argeș.• în județul Galați 35 000 de copii din comunele Independența, Ivești, Șendreni, Boncea, Pechea, Cudlag, Florești și multe altele se află la adunat spice și recoltat legume, la legarea viței de vie în cooperativele agricole de producție. Numai la Tg. Bujor pionierii au recoltat 5 000 kg. cartofi. Copiii din Șendreni au adunat legume din zona a- menințată de inundația Prutului. O altă deviză pionierească „Pe 
aici nu se trece !“, i-a însuflețitVRANCEA; 500

bucureșteni
La ferma nr. 11 a I.A.S. O- 

dobești 62 studente din anul IV 
de la Facultatea de pediatrie din 
București încep munca la orele 
5 dimineața, printre rîndurile de 
viță de vie. Legatul al doilea al 
viei, lăstoritul sînt lucrări de 
maximă necesitate și ele caută 
să le facă cit mai bine cu toate 
că pină acum foarte puține din
tre ele au mai lucrat intr-o vie. 
E și opinia conducerii fermei 
care evidențiază pe Viorica Pi- 
ticaru, Ioana Exarcu-Teodores- 
cu, secretară A.S., Gabriela Dîn- 

pe copil timp de 6 zile cît au lucrat la amenajarea unui dig pe o porțiune de 5 km. ; zilnic au umplut 15 000 găleți de nisip, au încărcat și descărcat pietriș din mașini. '• Harghita, un alt județ lovit de ape, pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a vizitat recent, dînd indicații prețioase pentru lichidarea grabnică a urmărilor inundațiilor. Pionierii, alături de instructorii, de învățătorii și profesorii lor, sînt la datorie. în comuna Atid, ei au organizat scoaterea nămolului din casele pensionarilor și bătrânilor lipsiți de ajutor, participă la refacerea drumurilor, la săparea șanțurilor, la salvarea recoltei. Lingă militarii care lucrează Ia refacerea căii ferate Odorheiul Secuiesc — Sighișoara, muncesc pionierii din Odorheiul Secuiesc. Comandamentul pionieresc din Zetea se află în fruntea acțiunii de salvare a recoltei de sfeclă de zahăr inundată de apele Tîrnavei. Cei peste 250 de pionieri se află prinși într-o amplă acțiune de drenare a terenurilor inundate. Angajamentul lor sună ferm : „Nu vom părăsi aceste terenuri pînă nu vom elibera de apă ultimul petic de pămînt".Cu asemenea fapte, „Tot înainte 1“
LUCREȚIA LUSTIG

de studenți

ceanu, Vergila Matei, Victoria 
Condruț, ca și a celor doi asis
tenți, Eugen Ciofu și Marian 
Dumitru. Dar ele nu sînt sin
gurele evidențiate. La I.A.S. O- 
dobești, încă 42 de studente din 
anul iV al Facultății de farma
cie și 100 de studenți din anii 
I—III de la Facultatea de medi
cină generală din București. De 
asemenea, la I.A.S. Cotești, a- 
proximativ 300 de studenți de la 
A.S.E. București.

ION MIHALACHE

Imaginea ogoarelor în aceste zile: PATRIOTISMUL SE DOVEDEȘTE PRIN FAPTE!

*
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A VIZITAT
ZONE DIN VESTUL Șl SUDUL TĂRII

(Urmare din pag. I)lăturarea grabnică a efectelor calamităților și la preîntîmpi- narea de noi inundații.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit, apoi, la sarcinile care revin industriei județului in domeniul producției, exportului, al asimilării de noi mașini, utilaje și produse, a diminuării importurilor. In această direcție s-a arătat că județul dispune de o bază tehnică puternică, de specialiști și oameni cu o bogată experiență, care pot să conceapă și să realizeze utilaje, piese de schimb și aparatura de înaltă tehnicitate din domeniul metalurgic, minier atit pentru nevoile interne cit și pentru export, în acest cadru, secretarul general al partidului a arătat că județul Hunedoara are posibilitatea să realizeze peste prevederile de plan mai multe produse pentru export, iar Combinatul siderurgic Hunedoara să dea în plus metal, laminate competitive pe piața mondială, să se producă toate sortimentele de oțeluri speciale, în producția de serie mică, potrivit necesităților, să se introducă în proporție mai mare cărbunii din Valea Jiului la fabricarea cocsului metalurgic în vederea reducerii importului de cărbune cocsificabil.In numele comitetului județean de partid, al comuniștilor, al tuturor locuitorilor din jude- țuj Hunedoara, tovarășul Ioachim Moga a asigurat pe secretarul general al partidului că sarcinile ce revin oamenilor muncii din această parte a țării vor fi înfăptuite cu înaltă răspundere, atit în agricultură cît și în industrie.Plecînd de la Deva, tovarășul Nicolae Ceaușescu survolează Valea Mureșului spre zona A- radului. Pe traseul străbătut se constată pagubele provocate de apele Mureșului, care in multe puncte au depășit cotele maxime atinse în cursul inundației din 1970, acoperind pe teritoriul județului peste 30 000 ha, din care circa 18 400 hectare cultivate. Se văd unele din cele 21 de localități care au avut de suferit — orașul Li- pova, cel mai greu încercat, comunele Pietriș, Săvîrșin. Bata, Birzava, Pecica și altele — unde au fost cuprinse de ape peste 1 500 de locuințe. Pe raza județului, inundațiile au afectat numeroase școli, unități sanitare, obiective economice, precum și peste 100 km de drumuri și căi ferate.Pe ogoare, mii de oameni lucrează la evacuarea apelor, la stringerea recoltei.La Arad, secretarul general al partidului este întîmpinat de tovarășii Mihai Gere, membru ’ supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Andrei Cervencovici, prim-secretar al comitetului județean de partid.Pe digul de apărare a Aradului, în zona Micalaca — Uzina electrică. tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat în fața unei hărți de către primul secretar al județului, de specialiști despre munca dirză, de zi și noapte, a cetățenilor orașului, a militarilor, pentru consolidarea și supraînălțarea digurilor, subliniindu-se faptul că aceste măsuri care au fost luate la indicațiile directe ale secretarului general al partidului și-au dovedit din plin eficiența, limitind în mare parte năvala apelor.Acționînd pentru traducerea în viață a prevederilor Decretului prezidențial cu privire la instituirea stării de necesitate, a Hotărîrilor Comitetului Politic-jExecutiv al C.C. al P.C.R., oamenii muncii din județul Arad, militari și elevi au depus eforturi uriașe pentru salvarea averii obștești și personale, au lucrat la întărirea digurilor, folosind 250 000 de saci, peste 100 000 de tone de nisip și balast, o mare cantitate de alte materiale, concen- trind importante mijloace mecanice și utilaje speciale. Se relevă munca eroică a cetățenilor din Nădlac, pentru salvarea orașului aflat cu 2 m sub cota atinsă de apele Mureșului.Apreciind soluțiile tehnice a- plicate în funcție de situațiile create, tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a felicitat călduros >e militari, membrii gărzilor pa- riotice, pe muncitorii care ie- ;ind din schimburi au muncit iară răgaz Ia întărirea diguri- or, au supravegheat rezisten- a lor, intervenind operativ a- ■olo unde a fost nevoie. Inspec- ind lucrările din zonă, seoreta- ul general al partidului reco- nandă înălțarea digurilor pe mumite porțiuni.— Va trebui să facem diguri puternice, să le ridicăm pentru a să poată rezista în cele mai [rele condiții. Pe baza consta- ărilor de acum, să se treacă la onsolidarea digurilor, la executarea unora din beton, deoa- ece in toamnă ne putem aș- epta la alte viituri.Secretarul general al parti- lului se interesează de planuri- e concrete de amenajare a mor diguri de bază pentru ca ona respectivă a Aradului să ie apărată. Totodată, se reco- landă să se întreprindă studii omplexe, să se calculeze de- itele de apă în vederea regu- irizârii cursului Mureșului și ă se execute lucrări de draga- e pentru adincirea și lărgirea lbiei. Se subliniază necesitatea ealizării unor lucrări de regu- irizare și stăvilire a apelor Iureșului încă din zona Să- îrșinului, pentru a se scoate e sub influența inundațiilor în- •eaga clmpie din aval de a- »st punct. Secretarul general 1 partidului atrage atenția că ctuala viitură va mai dura ci- ;va zile și că nu trebuie slă- itâ vigilența.Primul secretar al județului a rezentat munca plină de abne- ație a arădenilor care au făcut n adevărat zid in calea apelor. — Am înțeles din indicațiile umneavoastră, tovarășe secre- ir general, că e nevoie în pri

mul rînd de o bună organizare, cu responsabilități concrete, pînă la fiecare echipă. Acțio- nînd astfel, am reușit să limităm efectul inundațiilor.în cadrul întîlnirii cu membrii Biroului Comitetului județean de partid Arad, la car£ a fost prezent și tovarășul Mihai Telescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., felicitind comitetele județean și municipal de partid, pe toți comuniștii, militarii, cetățenii care au participat la acțiunile de stăvilire a apelor, secretarul general al partidului a subliniat că se impun măsuri in continuare, reliefînd că pentru lucrările de viitor trebuie folosite mijloacele existente în județ.— Este încă o mare cantitate de apă pe terenurile din județ. Asigurarea scurgerii apelor este o problemă prioritară. In al doilea rînd, să se concentreze forțele pentru strîngerea recoltei. Chiar dacă e nevoie să se lucreze in apă, recolta trebuie adunată.Secretarul general al partidului arată că pentru recuperarea pagubelor produse, e necesar să se reînsămînțeze terenurile, cu culturi duble de porumb, furaje, legume pentru toamnă.în ceea ce privește pagubele produse industriei, primul secretar al județului subliniază că, pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. colectivele de muncă au reușit să repună în funcțiune 7 secții din cele 15 afectate de inundații, urmind ca restul să reînceapă producția încă în cursul zilei de joi, astfel incit cele 100 de milioane de lei pierderi înregistrate prin stagnarea producției să fie recuperate pină la sfirșitul acestei luni. Secretarul general al partidului este informat că industria județului și-a depășit planul pe 6 luni cu 86 de milioane de lei la producția globală și cu 140 de milioane lei la pro- ducția-marfă.In acest context, tovarășul Nicolae Ceaușescu. arătînd sarcinile prioritare ale industriei, a subliniat că este necesar să se realizeze o și mai mare mobilizare a forțelor. Secretarul general al partidului cere să se analizeze cu toată răspunderea posibilitățile de suplimentare substanțială a producției pentru export în județele Arad și Timiș, de reducere a importului.— Aceasta este o sarcină de partid, subliniază secretarul general al partidului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a exprimat convingerea că oamenii muncii din județele Arad și Timiș vor fi la înălțimea acestor sarcini, îndeplinindu-le în mod exemplar.Secretarul general al partidului și-a consacrat apoi intreaga zi de muncă examinării la fața locului a situației din zonele situate de-a lungul Dunării, a modului cum sînt înfăptuite măsurile hotărite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în vederea protejării localităților, obiectivelor economice, a- vutului socialist și al cetățenilor de undele de viituri așteptate în zilele următoare.In același timp, tovarășul Nicolay Ceaușescu a avut întil- niri de lucru cu primii secretari și alți membri ai birourilor comitetelor județene de partid și ai comitetelor executive ale consiliilor populare ale județelor Caraș-Severin, Mehedinți. Dolj, Olt. Teleorman și Ilfov. In acest cadru, secretarul general al partidului a controlat acțiunile de organizare a întregii populații apte de muncă în detașamente repartizate pe obiective concrete și avînd sarcini precise, în vederea combaterii inundațiilor și salvării recoltei.Au fost analizate, totodată, ritmul recoltării, modul cum se acționează pentru stringerea griului fără pierderi, în otice condiții, de pe intreaga suprafață, măsurile ce se întreprind pentru scurgerea apelor de pe terenurile inundate, salvarea culturilor și recuperarea pagubelor din agricultură prin reinsă- mînțări.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat o atenție deosebită măsurilor ce se impun în industrie pentru reintrarea întregii activități pe făgașul normal, pentru sporirea producției, cît și pentru satisfacerea în ritm mai înalt a necesităților dezvoltării economiei noastre, a cerințelor exportului, în condiții de înaltă eficiență economică, ac-. 

țiune de o deosebită însemnătate în situația grea în care, în aceste județe, ca și în numeroase altele, un mare număr de întreprinderi au fost afectate de recentele calamități.La aceste întilniri de lucru au participat membri și membri su- pleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care au primit sarcina să acționeze nemijlocit in județe, împreună cu organele locale de partid și de stat, la organizarea activității de prevenire și înlăturare cît mai rapidă a efectelor inundațiilor : în județul Caraș-Severin— tovarășul Mihai Dalea ; in județul Mehedinți — tovarășul Leonte Răutu ; in județul Dolj— tovarășul Iosif Uglar ; în județul Olt — tovarășul Iorf Io- niță ;,în județul Teleorman — tovarășul Gheorghe Rădulescu ; în județul nfov — tovarășul Nicolae Giosan.

La bordul unui elicopter, secretarul general al partidului a survolat malul românesc al Du- mării pe o distanță de peste 600 km, controlînd, practic, situația kilometru cu kilometru, fiecare sistem hidrotehnic și lucrările de protecție, stadiul lucrărilor din agricultură.
Așa cum a subliniat în mai 

multe rinduri, cu prilejul întil- 
nirilor de lucru, secretarul ge
neral al partidului a ținut să 
controleze întreaga zonă pentru 
a constata cum acționează fie
care județ in parte pentru tra
ducerea în viață a Decretului 
prezidențial privind instituirea 
stării de necesitate și a Hotări- 
rilor Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.In timpul acestei călătorii de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit la Moldova Nouă, Orșova, Calafat, Corabia, Turnu Măgurele, Giurgiu. Cu 

acest prilej, primii secretari ai județelor Caraș-Severin — tovarășul Trandafir Cocirlă, Mehedinți — tovarășul Iulian PIoș- tinaru. Dolj — tovarășul Gheorghe Petrescu, Olt — tovarășul Constantin Sandu, Teleorman — tovarășul Cornel Onescu, Ilfov — tovarășul Constantin Drăgan, au raportat secretarului generai al partidului despre stadiul lucrărilor de consolidare și înălțare a digurilor de-a lungul malului Dunării și ale riurilor Jiu, Olt, Argeș, la confluența lor cu fluviul, despre modul cum a fost organizată populația, unitățile forțelor armate și Ministerului de Interne, membrii gărzilor patriotice, în vederea îndeplinirii întocmai a tuturor măsurilor prevăzute în planurile de: apărare împotriva Inundațiilor a localităților și obiectivelor economice pe întreg cursul Dunării.

In zona Moldova Nouă, digurile au fost înălțate cu 1,5 m față de nivelul maxim progno- zat pentru viitură ; în dreptul localităților Liubcova, Vereasca și altele au fost ridicate diguri speciale pentru protecția culturilor care nu sînt încă gata de recoltat.Și în localitățile de pe malul Dunării ale județului Mehedinți numeroși oameni ai muncii din industrie și agricultură, militari, elevi și studenți fac intense pregătiri. Se muncește energic, cu calm, la această acțiune partici- pînd peste 31 000 de cooperatori, mecanizatori, ostași, funcționari și elevi. Răspunzînd la întrebările tovarășului Nicolae Ceaușescu, primul secretar al comitetului județean de partid subliniază că au fost luate toate măsurile de prevenire în legătură cu creșterea debitului fluviului. Dintre 

acțiunile de protejare a localităților au fost evidențiate înaintarea și consolidarea digurilor existente în apropierea localităților Salcia, Gruia, lucrările din portul Drobeta-Turnu Severin, întărirea unor tronsoane de cale ferată expuse. S-a relevat, totodată, că prin măsurile luate lacul de acumulare al hidrocentralei de la Porțile de Fier va fi menținut la un nivel scăzut pentru a fi capabil să preia o mare cantitate de apă și să asigure atît evacuarea marilor debite de pe Dunăre, cît și funcționarea la capacitatea maximă a turbinelor. Gigantul de la Porțile de Fier îndeplinește, astfel, pe lingă rolul său principal de mare furnizor de energie electrică, și funcția de imens rezervor, care face posibilă reglarea scurgerii unor cantități însemnate de apă.Pe întreaga lungime a celor peste 100 km de diguri dispuse în județul Dolj de-a lungul malului Dunării, au muncit zi și noapte peste 15 000 oameni ai muncii, consolidindu-le, înăl- țîndu-le acolo unde a fost cazul. Organizați in detașamente, în frunte cu secretarii organizațiilor de partid și alți activiști de partid și de stat, 27 000 de cetățeni controlează modul cum se comportă lucrările de apărare, gata să intervină in orice moment pentru a face față situației în care apele Dunării ar depăși cota prevăzută.în județul Olt a fost pus la punct întregul sistem de diguri care se întind aici pe o lungime de 32 km. în plus, în portul orașului Corabia se înalță încă un dig pentru a face față situației de excepție.O mare concentrare de forțe umane și tehnice cunoaște și sistemul de diguri din județul Teleorman, care însumează 80 km.O atenție specială se acordă aici zonei de la Gura Vedei, unde pot interveni situații critice, luindu-se de pe acum toate măsurile de protecție a terenurilor agricole. Practic, în județ sint mobilizați la acțiunile de prevenire a inundațiilor peste 60 000 de oameni ai muncii, acționează un mare număr de utilaje.In județul Ilfov, ca și în zona orașului Giurgiu, s-a realizat în cea mai mare parte planul stabilit de organele locale de partid și de stat în baza măsurilor ho- tărîte de Comitetul Politic Executiv, ceea ce va permite protejarea tuturor obiectivelor economice, asigurarea condițiilor pentru desfășurarea nestinjeni- tâ a activității, atît în industrie, cit și în agricultură.Mii de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, tineri și virstnici, au lucrat fără răgaz în ultimele zile reușind să înalțe digurile de apărare a orașului cu încă doi și chiar trei metri în unele zone. Astfel, Șantierul naval, întreprinderea de prefabricate din beton, Fabrica de zahăr, Complexul zootehnic și alte obiective economice din zona orașului vor fi ferite de creșterea apelor.Secretarul general al partidului a avut cuvinte de apreciere pentru rezultatele acestei uriașe și complexe activități. Tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage însă atenția ca întreg ansamblul de lucrări impuse de necesitatea vitală de a proteja localitățile, obiectivele economice, terenurile agricole situate de-a lungul Dunării, să fie terminate in 2—3 zile, astfel încît unda de viitură să întîlnească în calea sa sisteme de diguri rezistente, capabile să facă față oricăror situații. Este necesar — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — ca toate consolidările să fie realizate pină atunci, să nu mai fie nevoie să se acționeze în acest sens atunci cînd vin apele. în același timp, secretarul general al partidului cere, în discuțiile cu reprezentanții organelor județene unde există exploatări miniere, ca sterilul rezultat să nu mai fie depozitat sub formă de halde, ci dispus în partea din spate a digurilor, pe toată lungimea, în vederea consolidării lor și asigurării unui volum de rezistență cît mai mare. în acest fel, arată secretarul general al partidului, se vor reda agriculturii importante terenuri ocupate de aceste halde. Nu avem dreptul să risipim terenul 

agricol, trebuie să economisim fiecare palmă de pămînt, avuție a întregului popor, subliniază în repetate rînduri secretarul general al partidului.Pretutindeni, în cadrul întîl- nirilor de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază că este nevoie să se facă mai mult in ceea ce privește activitatea de prevenire și combatere a inundațiilor, că se impune să se execute cu forțe locale lucrări de protecție mai mari și mai solide, în soluții definitive, corelate cu marile sisteme de baraje, lacuri de acumulare și diguri, desecări și irigații din cadrul Programului complex de regularizare a cursurilor de ape, in așa fel incit să nu mai fie nevoie de variante și improvizații de moment.în fiecare din județele vizitate, secretarul general al partidului este informat pe larg despre acțiunile întreprinse în vederea strîngerii griului și a altor culturi, despre măsurile care se înfăptuiesc în prezent în vederea intensificării ritmului secerișului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu nu se declară satisfăcut de situația existentă, are observații critice, subliniază că ceea ce a văzut controlînd mari suprafețe agricole din Cîmpia Dunării și Bărăgan arată că în unele părți se acționează încet, că nu a fost mobilizată întreaga populație, cere să se acționeze cu fermitate, concentrîndu-se, în această direcție, toate forțele umane și materiale de care dispun județele respective.Trebuie grăbit ritmul secerișului, cere tovarășul Nicolae Ceaușescu. Toată lumea să iasă pe cîmp, să strîngă grîul. Să se treacă mai hotărît la lucrările de însămînțare a celei de-a doua culturi, să se extindă suprafețele cu legume, astfel încît să asigurăm o bună aprovizionare a populației în timpul verii și în toamnă și să creăm și disponibilități pentru export.Tovarășul Nicolae Ceaușescu consideră că în toate aceste județe limitrofe Dunării termenul propus pentru încheierea recoltării este prea lung, că ceea ce s-a realizat pînă acum nu corespunde cu posibilitățile reale, cu potențialul existent, că este necesar să se mobilizeze toate forțele.în această ordine de idei. în discuția cu reprezentanții organelor locale de partid șî de stat din județele Teleorman și Ilfov, tovarășul Nicolae Ceaușescu dă ca exemplu inițiativele luate și temeinica organizare a activității din județele Sibiu, Arad și Hunedoara.începînd cu membrii comitetului de partid, cu toți activiștii de partid și de stat, întreaga populație, inclusiv muncitorii, trebuie să participe la strîngerea recoltei. în Hunedoara, muncitorii, după ce au făcut cele 8 ore de producție, merg și lucrează 4 ore pe cîmp. Este o inițiativă bună, care trebuie extinsă și în alte județe. Așa trebuie procedat. Este necesar să se repartizeze fiecărei întreprinderi, fiecărei instituții suprafața respectivă de teren, de pe care să asigure stringerea recoltei. Și organizația de partid a județului Sibiu a procedat foarte bine, mobili- zîndu-i pe toți oamenii muncii în schimburi de 12 ore, dintre care 4 sint efectuate la strînsul recoltei. Bine a acționat și organizația de partid din județul Arad, care dă un exemplu de organizare, de mobilizare. Am găsit membrii organelor de partid, secretarii lor, pe diguri, in mijlocul cetățenilor, in fruntea detașamentelor, organizîn- du-i, conducînd toate lucrările la fața locului, participînd direct la ele. Așa a putut fi salvat Aradul. Iar acum, detașamentele care au lucrat pe diguri participă la strîngerea recoltei. Din experiența acestor județe trebuie să se inspire și celelalte organizații de partid județene.O bună parte a întilnirilor de lucru cu cadre de conducere ale comitetelor județene de partid și consiliilor populare au fost consacrate modului cum se realizează planul de producție, cum se acționează pentru ca activitatea în industrie să înregistreze în toate unitățile, în toate sectoarele, ritmuri înalte. Secretarul general al partidului a trasat ca sarcină organizațiilor județene de partid să ia neintîrziat toate măsurile pentru recuperarea integrală de către unitățile economice a pierderilor de pe urma inundațiilor și a stagnări- pentru de de de pu- 
lor in realizarea depășire creștere a reducere a rierea în valoare a capacității

producție angajamentelor a planului exportului și importului prinde creație a muncitorilor, tehnicienilor, specialiștilor. Pentru traducerea in fapt a acestor sarcini, comitetele județene de partid trebuie să analizeze cu conducerile și colectivele fiecărei unități economice posibilitățile concrete, alcătuirea pe această bază, în cel mai scurt timp, a unor programe precisa de acțiune.Secretarul general al partidului și-a exprimat convingerea că toți oamenii muncii, în frunte cu comuniștii, nu-și vor precupeți eforturile pentru a înlătura urmările gravelor inundații, a- sigurînd dezvoltarea neîntreruptă economică și socială a țării.
★Seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a reîntors in Capitală.Secretarul general al partidului a fost intimpinat, la cobori- rea din elicopter, în fața sediului Comitetului Central al P.C.R., de tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Manea Mănescu și Ștefan Andrei.
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SLOBOZIA: Luptă continuu

mehedinți OAMENII LA DA TORIE TR. MĂGURELE
„Dunărea nu

ln transmisia noastră prece
dentă, aminteam despre ședința 
comandamentului județean de 
prevenire și combatere a inun
dațiilor, in care se analiza sta
diul măsurilor întreprinse, se 
precizau elementele viitoarelor 
intervenții. Relatăm astăzi con
secințele acestor ultime măsuri, 
la mai puțin de 6 ore de la lua
rea lor ; acțiuni concrete, eloc
vente fapte de muncă, desprinse 
de pe un traseu de 100 km — 
de la Drobeta-Tr. Severin pînă 
la granița cu județul Dolj.

HINOVA : PENTRU CA 
DUNĂREA SA NU FACĂ 

PAGUBE MARI

ȘIMIAN : VEGHEA CONTINUA

Primul om întîlnit — Mihail 
Tepoșanu, instructor al comite
tului municipal de partid. Aici 
l-a întîlnit soarele, a-ici s-a în- 
tilnit cu oamenii comunei. „La 
această oră — ne spune dînsul 
— recolta care ar putea fi a- 
menințată de viitură se află la 
adăpost". Bob cu bob, legumă cu 
legumă, tot rodul timpului a 
fost strins cu grijă ; de la mie 
la mare întregul sat participă la 
această acțiune.

Dar apa amenință și citeva 
case. Pentru cele 15 familii sint 
amenajate spații de locuit in să
lile școlii generale ; prin grija 
obștei s-au găsit locuri cores
punzătoare și pentru bunurile 
materiale ale acestor oameni. 
Pericolul insă nu a trecut. Ve
ghea continuă.

Digul mare, al Dunării, este in 
afară de orice pericol. Aici, insă, 
fluviul face un cot, o ramifica
ție de obicei blinda, inofensivă 
pe care localnicii o numesc Du
nărea mică. Dar in aceste zile 
viclenia apei a împins și pe 
„Dunărea mică" tentacule ame
nințătoare. Micul dig de la Os
trovul Corbului (sat aparținător 
comunei Hinova) devenise pen
tru apele in înaintare un simplu 
prag. Ieri la ora 10,30 pragul 
devenise briu. Pină seara avea 
să ajungă zid. Sătenii, ajutați de 
120 militari, transportă Și bătă
toresc pămîntul și piatra, in 
timp ce alți cooperatori recoltea
ză ultimele hectare de cartofi 
din zona amenințată de apă. To
varășul colonel Nicolae Barbu 
evidențiază pe cițiva dintre osta
șii fruntași, atit pe timpul de 
instrucție, dt și pe acest front 
al apelor : Marian Dumitrescu, 
Mircea Florin, Ion Pop Telegan, 
Ion Avădanei — soldați ; Gheor- 
ghe Kremer, Mircea Plăcintă, 
Gheorghe Szabo — caporali. Nu
mele acestor uteciști le-am în
tîlnit și in carnetul It. major Ion 
Pieptănatu, secretarul comitetu
lui U.T.C. din unitatea respec
tivă.

Și, pe tot digul, in mijlocul 
oamenilor ; tinăra doctoriță Doi-

na Paraschiv își vaccina consă
tenii împotriva unor eventuale 
îmbolnăviri. Intre cei ce își su
flecă mineca in fața siringii — 
Mihai Jianu, Constantin Cora- 
gea, Sănduț Ilie, cooperatori in 
virstă de 65—70 ani. Pentru că 
pe dig se află toate vîrstele sa
tului. Înțelegem astfel că, da, 
„Dunărea mică" nu va face, aici, 
pagube mari.

GIRLA MARE: RAPORTEAZĂ 
CĂPITANUL PORTULUI GRUIA

Baraj la Galați
Foto : GH. CUCU

„Pină seara terminăm. Șlepul 
este 'încăpător, cuprinde totul".

Ar trebui poate să dăm o ex
plicație. Portul Gruia este de 
fapt o simplă amenajare fluvia
lă de care nu au auzit nici mă
car toți locuitorii județului. Prin 
dreptul lui sirena marilor nave 
tace. Numai evenimentele deo
sebite il scot din anonimat. Ca 
cel de acum. Cu șlepuri ale por
tului Gruia sint transportați din 
ostrovul de la Girla Mare 1100 
metri cubi de lemn, cu șlepuri 
din portul Gruia sint luate din 
oalea apelor alte mari cantități 
de material lemnos din punctele 
ocolului silvic Vinju Mare. La 
datorie, într-un veritabil șir in
dian, ostașii și localnicii cară 
neîntrerupt bucățile de lemn. 
Lemn prețios. O parte din el e 
destinat Complexului de prelu
crare din Tg. Jiu, alta — salcim 
de esență specială — pentru sus
ținerea bolților din minele Văii 
Jiului. Raportul căpitanului Pe
tre Nuțică, probat de hărnicia 
oamenilor răsună limpede : la 
Tg. Jiu și, mai sus, in Valea căr
bunelui, cantitățile contractate 
vor ajunge la timp.

ne va învinge"La Turnu Măgurele nu există timp pentru odihnă. Oamenii luptă cu timpul și cu Dunărea. Dunărea care deocamdată a depășit ieri cu 48 cm cota de atenție. Zi și noapte, după orele de ieșire din schimburi, peste 1 000 de muncitori ai Combinatului de îngrășăminte chimice, în majoritate tineri participă intens la consolidarea și înălțarea digului care pe o lungime de 880 m va apăra combinatul. Din zona digului care este iluminată cu becuri și reflectoare, printr-o stație de radioemisie, se ține legătura directă cu Comandamentul de apărare. Pînă vineri la ora 12 întreaga porțiune a digului va fi consolidată și înălțată.Dunărea crește în continuare. Crește însă și atenția oamenilor. Amenințătoarea trecere a fluviului a cărui cotă maximă este prevăzută pentru simbă- tă este așteptată cu calm și încredere. Calmul pe care nu poate să-l dea decit conștiința lucrului temeinic, a măsurilor precise care dau acoperire faptică devizei existente pe buzele tuturor : „Dunărea nu ne va învinge".
DAN VASILESCUCĂLĂRAȘI
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SALCIA : „PE AICI NU SE
TRECE I"

MOBILIZAȚI PENTRU
APĂRAREA ORAȘULUInu a tost de-
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Neclintire

Joi dimineața, în Slobozia înconjurată de ape, știrea a făcut ocolul în citeva minute : Ialomița a scăzut 1 centimetru ! După șase zile și șase nopți de amenințare, marea din jurul orașului dădea inapoi. In tot acest timp oamenii au ridicat un dig lung de 25 kilometri, înconjurînd orașul cu o centură de apărare mai înaltă cu aproa
pe doi metri decît cota de inundație. Cînd apele amenințau Bulevardul Chimiei, lucrători de Ia Combinatul de îngrășăminte chimice, în frunte cu directorul combinatului și cu secretarul de partid, au înălțat un dig lung de 300 metri în apărarea Filaturii de bumbac, Uzinei de apă precum și a Terasei parc. 300 metri liniari de 
rezistență care au făcut posibilă anunțarea îndeplinirii cincinalului de către cei de la filatură pentru că aici s-a lu
crat in schimburi normale.

Cind apa a pătruns în zona gării Slobozia Nouă, amenin- țind să intre în oraș, sub o ploaie torențială și luptindu-se cu șuvoaiele, 60 de muncitori au pus stavilă saci peste saci cu nisip și apa a fost încă o dată 
oprită. Digul înalt de doi metri de la „Cotul lui Drăgan" — un alt punct amenințat — a fost construit intr-o singură noapte la lumina farurilor unei „Dacii".Peste douăzeci de mii de oameni — muncitori, cooperatori, ostași — 1 500 tractoare, autobuze, remorci, basculante, alte cîteva sute de macarale și es- cavatoare s-au opus la ceea ce părea iminent : inundarea orașului. Zile și nopți insulă, Slobozia a găsit în oamenii săi tăria care să o salveze. Veghea continuă dar, pînă acum, bătălia a fost ciștigatâ.

A. NICOLAU

ULTIMA ORĂ IALOMIȚA 
a ieșit din matcă

Așadar, să socotim r 280 hec
tare cu griu, 50 hectare cu po
rumb siloz, 20 hectare cu iarbă 
de sudan ; la care se adaugă 
încă 20 milioane lei. Griul a fost 
recoltat, de asemenea porumbul 
siloz și iarba. Cele 20 milioane 
lei insă continuă să fie apărate. 
Reprezintă valoarea crescătoriei 
de pești, amenajată aici, și a- 
menințată de ape. Zeci de ca
mioane și basculante, fără a în
cetini viteza la viraje transpor
tă tone și tone de pămint. Le 
urmează cisterne cu apă pentru 
umezire. Trec apoi buldozerele. 
Peste 120 de mijloace de trans
port și utilaje mecanice specia
le, intr-un continuu du-te-vino, 
execută o acțiune riguros diri
jată, intr-o disciplină exempla
ră. Și aici, ca pretutindeni in 
locurile străbătute — oamenii : 
300 membri ai formațiunii locale 
de gărzi patriotice, 200 de ostași, 
200 de uteciști, 150 de funcțio
nari ai comunei. In urma aces
tor fapte crește, se consolidea
ză, înaintează digul. Pe creasta 
lui, pe o pancartă cineva a scris 
cuvintele : 
aici nu se 
de onoare, 
șeaiscă.

Deși la Călărași pășită cota de atenție a Dunării, sute de oameni lucrează zi și noapte pentru înălțarea digurilor, pentru consolidarea și supra- inălțarea celor existente. Au fost ridicate diguri inalte de peste 7,5 m pe o distanță de 2 km în jurul orașului și în împrejurimi. Calea ferată care făcea legătura cu portul a fost mutată de pe malul Dunării și a fost strînsă toată recolta de pe întreaga suprafață amenințată de viitură. La ora la care transmitem pe digurile portului se află peste 500 de tineri muncitori, elevi și studenți care așează saci cu nisip, fascine și baloți cu paie pe taluzele malului, dau ajutor la strîngerea și depozitarea recoltei. Cu sprijinul tinerilor uteciști din municipiul Călărași, care au lucrat mai multe zile cu apa pînă Ia piept au fost scoși din apă peste 10 000 m.c. lemn aflat intr-un depozit inundat.
N. MILITARU

Istoria nu se poate repeta. La 
Alba Iulia apele Mureșului au 
crescut ca și in 1970. Ba, se 
pare, cu vreo 17 centimetri mai 
mult decît in 1970. Și totuși 
altă față au avut acum locurile 
și, mai ales, altă față au avut 
acum oamenii. Cu cîteva zeci de 
ore inainte ca viitura să ajungă 
la Alba Iulia erau evacuate 
vreo cinci mii de case, demon
tate și puse la adăpost utilajele 
întreprinderilor și fabricilor, go
lite și puse sub bună 
mărfurile din depozite, 
similare au fost luate 
pe ogoare.

Apa a venit cu cîteva 
tirziu decit o anunțase r . 
za. in dimineața zilei de 4 iulie 
era în oraș. Ca o vietate stranie 
își căutase vechile vaduri și a 
ajuns, spun unii, pină la milime
tru, la limitele din 1970. Atita 
doar că acum ea n-a mai pri
cinuit nici un ravagiu, dacă nu 
socotim ravagiu însuși faptul 
că aproape un intreg oraș zace 

pe străzile lui circu- 
loc de mașini, bărci și 

autoamfibii.
Oamenii municipiului, citeva 

zeci de mii, au privit-o, stăpîni 
pe dinșii și dirji, de la obeliscul 
lui Horea. Cloșca și Crișan. de 
pe zidurile Cetății. Nu s-a auzit, 
fără nici o exagerare, nici o la
mentație. Oamenii erau convinși 
că atunci cind se va retrage se 
vor întoarce la vetrele lor, la 
locurile de muncă și vor în
depărta cit mai grabnic nefaste
le urmări.

Ceea ce au și început să facă 
atunci tind, in zorii celeilalte zile, 
apele, încet, ca niște reptile, se

pază 
Măsuri 

in sate,

ore mai 
progno-

retrăgeau. I-am văzut curățin- 
du-și casele de mîlul netrebnic, 
spălind utilajele la moara „Ni
colae Bălascu" sau la între
prinderea „Ardeleana" muncind 
la „Porțelanul" și în toate in
stituțiile și întreprinderile. Și 
am trăit, amestecat printre din- 
șii, următorul sentiment : rezis- 
tind pe aceste meleaguri peste 
două mii de ani, infruntind 
urgii ale istoriei și, citeodată, 
ale naturii, am dovedit că sin- 
tem neclintiți. Neclintiți vom 
rămâne și acum, cot la cot, unul 
lingă celălalt din toate provin
ciile românești, culegindu-ne 
roadele timpului, spălind uriciu- 
nile de după retragerea apelor 
in matcă, dind iarăși satelor, 
orașelor și timpurilor noastre, 
țării întregi fața ei cea adevă
rată, limpede și frumoasă.

GHEORGHE SUCIU

Rîul Ialomița a ieșit, miercuri, din matcă, de la Crășani pînă la întilnirea cu Dunărea, lățin- du-și albia cu 2—5 km. Luciul de apă se întinde pe circa 30 000 ha. Culminația undei de viitură a trecut de Slobozia, oraș care a căpătat aspectul unei insule a- sediate de ape. La apărarea localității participă peste 20 000 de oameni, o parte fiind săteni din Amara. Grivița, Dragalina, Scîn- teia. Miloșești, Valea Ciorii. Se află aici si un detașament de 2 000 de militari. Au fost salvate pînă acum de inundații Filatura. întreprinderea de ulei. Fabrica de lapte. Autobaza I.R.T.A., Baza de recepție. S-au construit, supraînălțat ori consolidat circa 15 km de diguri. Zestrea tehnică numără circa 1 500 autocamioane. tractoare cu remorci, autobuze, autodumpere, trailere. excavatoare, buldozere și alte mijloace mecanice. S-au umplut peste 300 000 de sa.ci cu pămînt și nisip. Apele mai continuă a-

sediul. iar oamenii luptă eu e- roism. In zonele apropiate, bilanțul e impresionant ; au fost afectate așezările rurale Perieți — 937 ha de teren și 813 case inundate ; Ciochina — 1 127 ha ; Bordușelu — 214 ha ; Albești — 1196 ha și 110 case inundate ț Buiești — 360 case inundate ; Marsilieni — 250 case inundate. Pe măsură ce pericolul pe Ialomița scade, oameni și mașini se mută la Dunăre. Sînt amenințate. de apele fluviului, ale cărui ane tot cresc, incintele în- diguite la Borcea de Jos. mai ales compartimentele 1. 2 și 3, localitățile Jegălia. Gildău. Borcea. Fetești. Stelnica. Bordușani, Făcăeni. unde se iau măsuri pentru stringerea grabnică a recoltei. supraînălțarea digurilor. O parte a mijloacelor mecanice au fost dirijate spre transportul recoltei.In satele afectate de inundații se face vaccinarea populației.
tabără permanentă de muncaLa Valea Ierii 

patriotică a tineretului și studenților

ÎMPREUNĂ CU El VOM PUTEA TERMINA
MAI REPEDE RECONSTRUIREA COMUNEI"Venind de pe Muntele Mare, apele revărsate ale rîului Iara, afluent altfel pașnic și limpede al Arieșului, au măturat din cale totul, luînd cu ele 37 de case din vatra comunei Valea Ierii, așezare de forestieri de pe firul apei, întinsă pe mai mulți

„Deviza noastră : pe 
trece". O semnătură 
de bărbăție ostă-

. ION ANDREIȚA 
PAVEL PERFIL 

VASILE RANGA 
VALERIU TANASOFF

BRĂILA: Cu forțele încordate
Brăila, după ce a înfrînt fu

ria rîului Buzău care a inundat 
20 000 hectare de pămint arabil, 
după cum se știe, așteaptă lupta 
cu Dunărea. Cota de atenție a 
fost depășită cu 13 cm, Dună
rea s-a ridicat astăzi, 10 iulie, 
la 573 cm. Cota de atenție a oa
menilor, însă, este staționară, zi 
și noapte la nivelul maxim: 
ochi treaz, activitate neîntre
ruptă la înălțarea digului de 
13,5 km care apără orașul, la 
consolidarea digului de 150 km 
care apără Insula Mare a Brăi
lei. Ieri 10 km de dig_aici 
Brăila 
28 000 oameni din care 
de tineri fac un ultim 
pentru terminarea digului ridi
cat in zonele satului Chișcani, 
aria termocentralei, in zona in
dustrială sud, in cartierul Văr
sătura, în zona portului și la
punctul de trecere cu bacul 
peste Dunăre. In oraș, in ma
rile întreprinderi, industriale se 
muncește intens. Județul care a 
realizat cincinalul la producția 
marfă in 4 ani, 6 luni și 4 zile, 
cunoaște prețul efortului său in 
aceste zile acute ale stării de 
necesitate. Mai mult de 7 500 
tone de hirtie și cartoane a li
vrat, pină acum, peste preve
derile cincinalului, Combinatul 
de celuloză și hirtie. Pentru di
minuarea pagubelor produse de 
inundații, colectivul de muncă 
de aici a hotărit să suplimente
ze angajamentele acestui an. 
Ele se cifrează la 10,2 milioane 
lei la producția marfă, 9 mili
oane lei la producția globală. 
Întreprinderea de confecții în
registra astăzi peste planul la 
zi o producție globală supli
mentară în valoare de 2 mi
lioane lei. Combinatul pentru fi
bre artificiale și-a suplimentat 
angajamentele acestui an de la 
31 milioane lei la 35 milioane 
lei. Sint numai citeva exem
ple. O dovadă de înaltă conști
ință patriotică au dat-o cei care 
lucrează în agricultura atit de 
greu afectată : județul se pre
gătește să raporteze, poate chiar 
la ora cînd citiți aceste rin-

la 
erau gata. Cei peste 

' ' 10 000 
efort

duri, încheierea definitivă a re
coltatului. Astăzi acest raport 
este de 97,5 la sută. S-a muncit 
eroic la strinsul griului, oamenii 
l-au smuls apelor în 
fectate — la Jirlău, 
Găișeanca, Făurei, 
Greci, Scorțaru Nou, 
Racoviță. S-a secerat 
cooperatorii, elevii, intelectualii 
satelor, uneori cu apa pînă a- 
proape de briu, au salvat griul 
brăilean. La Jirlău și Vișani, 
centre legumicole inundate de 
Buzău, au fost salvate roșiile. 
In Insula Mare griul este in în
tregime cules. Oamenii spun 
simplu „ne-am făcut datoria" și 
poate niciodată sentimentul so
lidarității umane, al responsabi
lității, aici pe meleagurile ro
mantice ale portului iubit de

zonele a- 
Surdila- 
Surdila- 

Grădiștea, 
cu coasa,

poeți, nu s-au tradus mai con
cret in cifre și fapte : în condi
ții de calamitate, în condiții de 
tensiune, brăilenii raportează 
partidului că plinea pe care o 
datorau țării va fi pe masa ță
rii, metalul, fibra, haina, lem
nul sint la adăpost. Si vor ră- 
mine la adăpost. Toate priviri
le sînt acum îndreptate spre 
Dunăre. O așteaptă cu forțele 
încordate cei 26 000 de construc
tori ai digului, o așteaptă alia- 
ții lor — cele 25 de excavatoa
re, 12 buldozere, 5 trailere, 186 
mașini basculante, 29 automaca
rale, 23 autocamioane. 19 trac
toare- Nici pe aici, prin leagă
nul de aur al Brăilei, Dunărea 
nu va trece !

SMARANDA JELESCU

U.T.C.
• SATU MARE

In agricultură, in comunele 
Sanislău, Halmeu, Petrești, a- 
proape 20 000 de tineri participă 
la seceratul griului, la balotat 
paie, recoltat legume, la pregă
tirea terenului pentru insămin- 
țare cu culturi duble, precum și 
la consolidarea digurilor pe riu- 
rile Crasna și Turț. 70 de tineri 
muncitori, de calificări diferite, 
s-au constituit in echipe spre a 
pleca in alte județe pentru a 
contribui, în timpul concediului 
lor de odihnă, la redarea în 
funcțiune a unor obiective in
dustriale.

• VILCEA
In agricultură, peste 12 000 de 

tineri participă activ la recolta
tul griului, furajelor, întreține
rea culturilor, combaterea efec
telor inundațiilor. Aproape 9 000 
de tineri lucrează in industrie in 
schimburi prelungite pentru cu
rățirea halelor, căilor de acces, 
precum și pentru punerea in 
funcțiune a pompelor pentru e- 
vacuarea apei din centrală și 
barajul deversor la T.C.H. Lotru 
și înlăturarea deficiențelor in 
activitatea de producție la Com
binatul chimic Rm. Vilcea.

• SĂLAJ
Aproape 9 000 de tineri au 

participat in cooperativele agri
cole de producție din Virșolț, 
Cizer, Girbou, Nușfalău, la efec
tuarea grabnică a lucrărilor pri
oritare.

• HARGHITA
Peste 12 500 de tineri munci

tori, țărani, elevi au participat, 
îndeosebi in localitățile Odor- 
heiul Secuiesc, Cristurul Secu
iesc, Avramești, Mărtiniș, Praid, 
Tușnad la recoltarea cerealelor, 
întreținerea pășunilor, la prășit 
porumb și cartofi, la lucrări de 
reparat și înălțat diguri și po-

Rîul Mureș la Arad

duri, la curățatul străzilor, re
paratul caselor, spălarea și us
carea materialelor, a materiilor 
prime.

• ALBA
Peste 14 000 de tineri, consti- 

tuiți in 218 brigăzi mixte, lu
crează în agricultură la prășit 
porumb, recoltat orz și furaje, la 
curățat și întreținut grajduri — 
comunele Ighiu, Crăciunelu de 
Jos, Lunca Mureșului, Galda, 
Rădești, Sebeș, Cugir ; aproape 
4 600 de tineri au continuat ac
țiunile de construire a unor di
guri, întărire a malurilor nuri
lor, reparare a unor drumuri și 
poduri, curățire a localităților, 
reparare a liniilor și rețelelor 
telefonice și de dezinfectare a 
apei potabile.

pat la lucrările de repunere 
in
rate Buzău—Nehoiașu, au efec
tuat lucrări in agricultură. In lo
calitățile Cilibia, Săhăteni, Ui
meai, Săgeata, Pogoanele ș.a. 
tinerii au muncit la recoltatul 
griului, transportul paielor, la 
întreținerea culturilor și culesul 
legumelor. Numeroși tineri din 
unitățile industriale participă, in 
schimburi prelungite, la realiza
rea unor producții suplimentare.

funcțiune a liniei fe-

• BUCUREȘTI

• BUZĂU
Aproximativ 30 000 de tineri 

au lucrat la întărirea digurilor, 
repararea de drumuri și poduri, 
la recuperarea materialului lem
nos rămas in urma re
tragerii apelor, au partici-

• GORJ
In județ, la acțiunile de com

batere a efectelor inundațiilor 
participă aproape 11 000 de ti
neri. Tinerii de la Combinatul 
de lianți și azbociment — Tg. 
Jiu au produs peste plan 1500 
tone ciment pentru zonele afec
tate de inundații ; o echipă de 
20 tineri electricieni și lăcătuși 
s-a deplasat la Turda pentru a 
sprijini reintrarea in funcțiune 
a întreprinderilor afectate de 
inundații ; in agricultură echipe 
de tineri lucrează in comunele 
Turceni. Bumbești Jiu, Peștișani, 
Tirgu Cărbunești, la recoltatul 
griului, secarei și al legumelor, 
întreținerea altor culturi, pre
cum și la săparea de șanțuri 
pentru scurgerea apei.

100 studenți la curățarea Dîm
boviței, între podul Grozăvești 
și Ciurel ; circa 600 de studenți 
în I.A.S.-urile din jurul Capi
talei.
• IAȘI

300 studenți lucrează la diguri 
(Podul Uoaiei, Golăiești, Prisă- 
cani); 600 studenți la I.A.S. Bu
cium Iezueni, Vînători participă 
la strînsul recoltei.
• CLUJ-NAPOCA

100 studenți la refaceri în Va
lea Ierii; 250 studenți la Some- 
șeni la refaceri: 100 studenți la 
strîngerea recoltei.
• TIMIȘOARA

410 studenți la stringerea re
coltei.
• TG. MUREȘ

700 studenți mediciniști sînt 
la dispoziția Sanepidului — re
partizați pe oraș, comune ; 150 
studenți la stringerea recoltei in

I.A.S. Sîncrai; 300 studenți în- 
cepind de astăzi Ia dispoziția 
Sanepidului pentru vaccinări ; 
200 la stringerea recoltei Ia Sin- 
giorzul de Mureș (C.A.P.),
• BRAȘOV

20 de studenți participă la Ho- 
morod la recondiționarea mo
toarelor distruse de inundații; 
250 studenți de la toate facul
tățile Universității Brașov la 
munci agricole pentru întreține
rea culturilor la C.A.P. Cristian 
și Ghimbav.
• PLOIEȘTI

250 de studenți la strinsul re
coltei.
• PETROȘANI

130 studenți lucrează la refa
cere in zona Deva, Motru.
• GALAȚI

600 studenți la digul de pe 
malul Dunării.
• SIBIU

Circa 400 de studenți participă 
la strinsul recoltei.

kilometri. Peste 6 000 m.c. de bușteni de la Fabrica de cherestea de aici au fost duși și îm- prăștiați de ape pe o distanță de 15 km. Șoseaua asfaltată spre Viișoara și Turda a fost distrusă. Legați din moși strămoși de pădure, de exploatarea și prelucrarea lemnului oamenii acestei vechi așezări sint hotă- riți să înlăture cit mai repede rănile pricinuite de furia apeSr să-și clădească din nou casele distruse. în acest loc au venit 120 de soldați și 75 de studenți de la Institutul politehnic și U- niversitatea din Cluj-Napoca, muncitori de la Turda și minele din împrejurimi. Studenții, con- stituți în tabără de muncă patriotică pentru reconstrucție, au efectuat de simbăta trecută pină acum lucrări in valoare de a- proape 300 000 lei. în primele zile au lucrat alături de muncitorii Fabricii de cherestea la curățirea de nămol a halei principale. Luni la ora 14 primul gater a reintrat în funcțiune. Pe urmă ei au făcut o potecă de 3,5 km, singura cale de acces între comuna Valea Ierii și satul Caps rămas complet izolat în munte. Drumul asfaltat a fost distrus de ape. Pe această potecă elevii transportă zilnic, cu rucsacul în spate cale de 3 km. alimentele necesare părinților și fraților lor mai mici. I-am întîlnit ducînd al doilea transport de zahăr și pîine pe elevii Culda Valeria, Korchiș Otilia, Varga Traian și Viorel Bontea. Cei 75 de studenți lucrează a- cum la construirea unui drum prin comună, îi ajută pe localnici să recupereze materialul lemnos risipit de ape : Victor Bodea, Gheorghe Lenghel, Petru Danciu, Constantin Popa, și loan Bartoș de la Institutul politehnic Cluj-Napoca. Pînă la reconstrui
rea integrală a comunei aici va 
funcționa o tabără permanentă 
de muncă patriotică a tineretului 
și studenților. De luni vor veni aici să lucreze tinerii aflați a- cum la tabăra de parașutism și planorism de la Dezmir. în continuare vor lucra în permanență aici între 75 și 100 de tineri. „Lucrările cele mai urgente: ridicarea unui pod peste Iara, pentru a putea ajunge cu mașinile la Fabrica de cherestea și construirea unui drum de 8 km pînă la parchetul de la pîrîul Cerii pentru a aduce buștenii la gatere — ne spune Va- sile Mariș. primarul comunei. Cu ajutorul studenților și al armatei, drumul spre fabrică se va deschide în cîteva zile, dar aducerea buștenilor din exploatare va deveni posibilă la începutul lunii august. Noi le mulțumim din suflet acestor băieți inimoși că au venit să ne ajute să ieșim din necaz, împreună cu ei vom putea termina mai repede reconstruirea comunei".

M. IUSTIN
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Vizita cancelarului federal Vizita primului ministru 
al statului Trinidad-Tobagoal Republicii Austria, 

dr. Bruno Kreisky
Sosirea 

în Capitală
Joi după-amiază a sosit în Capitală cancelarul federal al Republicii Austria, dr. Bruno Kreisky, cu soția, care, la invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mă- nescu, face o vizită oficială în țara noastră.Oaspetele este însoțit de Josef Staribacher, ministrul federal al comerțului, industriei și meșteșugurilor, Wilhelm Hrdiit- schka. președintele Camerei de Muncă din Austria, Gustav Zeil- linger, deputat în Consiliul Național, vicepreședinte al Partidului Liberal. Arthur Mussil, deputat în Consiliul Național, secretar general al Camerei Federale de Comerț, de alte persoane oficiale austriece.Pe aeroportul Otoneni. împodobit cu drapelele de stat ale celor două țări, unde a avut loc ceremonia primirii oficiale, cancelarul federal al Austriei a fost salutat cu cordialitate de primul ministru al guvernului. Manea Mănescu, de Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini

grele, Radu Păun, ministrul sănătății, Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, Nicolae Io- nescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor
Depunerea unei coroane de iloriîn cursul după-amiezii de joi, cancelarul federal al Republicii Austria, dr. Bruno Kreisky, și persoanele oficiale care îl însoțesc în vizita în țara noastră, au depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.în fața monumentului era a- 

externe, de alte persoane oficiale.Erau prezenți Dumitru Ani- noiu, ambasadorul României la Viena, precum și Werner Sautter, ambasadorul Austriei la București. (Agerpres)
liniată o gardă de onoare. Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Austria.După depunerea coroanei, oaspetele și celelalte persoane oficiale au păstrat un moment de reculegere. A fost vizitată apoi rotonda monumentului.

Joî, în cea de-a doua zi a vizitei la Brașov, primul ministru al statului Trinidad-Tobago, Eustace Williams, a fost oaspetele constructorilor de tractoare din localitate. în sala de festivități a întreprinderii, Vasile Sechel, directorul general al Centralei industriale pentru tractoare și mașini agricole, a înfățișat succesele obținute de unitatea brașoveană ale cărei produse sînt cunoscute și apreciate în peste 80 de țări ale lumii.Primul ministru al statului Trinidad-Tobago și persoanele care îl însoțesc au vizitat apoi, secția de montaj general
AUEXIM

RECEPȚIECu prilejul celei de-a 54-a a- niversări a victoriei Revoluției populare mongole, ambasadorul R. P Mongole la București, Giambyn Niamaa, a oferit, joi după-amiază, o recepție.Au participat tovarășii Janos Fazekas, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului interior, Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, Virgil Teodorescu. vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., general-colonel Marin Nicolescu, adjunct al ministrului apărării naționale, Constantin Manolescu, adjunct al ministrului educației și învățămîntului, președintele Asociației de prietenie româno- mongole, reprezentanți ai unor 

și expoziția care înfățișează aspecte din activitatea colectivului brașovean. în continuare au fost vizitate întreprinderea agricolă de stat Prej- mer, stațiunea internațională Poiana Brașov, monumente istorice si de artă, precum și noile cartiere ale orașului Brașov.In onoarea înaltului oaspete, primarul municipiului Brașov, Gheorghe Dumitrache, a oferit un dineu.în această vizită, primul ministru al statului Trinidad- Tobago a fost însoțit de Ion Șt. Ion, secretar general al guvernului, de alte persoane oficiale.
ministere și instituții centrale, generali și ofițeri superiori, oameni de cultură și artă.Erau prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.
TELEGRAMEMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Mongole. Lodonghiin Rincin, cu prilejul celei de-a 54-a aniversări a victoriei Revoluției populare mongole.

★Consiliul Central al U.G.S.R., Comitetul Central al U.T.C., A- sociația de prietenie româno- mongolă și alte instituții și organizații centrale au adresat, cu ocazia celei de-a 54-a aniversări a victoriei Revoluției populare mongole, telegrame de felicitare instituțiilor și organizațiilor si

milare din Republica Populară Mongolă.
PLECAREJoi a părăsit Capitala delegația Comitetului suedez al păcii, formată din prof. Gudrun Greveus, membră a secretariatului, și Thomas Dietl, ziarist, secretar al Comitetului păcii din Goteborg, care ne-a vizitat țara la invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii.în timpul vizitei, oaspeții au avut convorbiri la conducerea C.N.A.P. și la Facultatea de ziaristică; au vizitat obiective industriale, agricole și social-cul- turale din București și județul Constanța.
VIZITĂJoi, membrii delegației parlamentare austriece, care se află în vizită in tara noastră, au fost oaspeți în municipiul Brașov. în cursul dimineții, parlamentarii austrieci au avut o întrevedere cu Virgil Trofin președintele Comitetului Executiv al Consiliului popular al județului Brașov.Oaspeții au vizitat apoi întreprinderea de tractoare, monumente istorice și de artă, noi cartiere din străvechiul oraș de la poalele Tîmpei și renumita stațiune turistică internațională Poiana Brașov.
TELEGRAMĂ

TELEGRAME
KURT WALDHEIM, secretar general al Națiunilor Unite, a tri

mis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
următoarea telegramă :Excelență,Sînt îndurerat de știrile privind suferințele și pierderile care au loc în țara dumneavoastră, ca rezultat al ploilor torențiale și inundațiilor și exprim simpatia mea sinceră poporului român.Atît Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, cit și Coordonatorul O.N.U. pentru ajutor în caz de dezastre mobilizează deja ajutoarele necesare și O.N.U. este gata să furnizeze orice asistență care este posibilă pentru poporul român, în aceste momente.

NORODOM SIANUK, șeful statului, președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei, a trimis președintelui Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :Poporul, guvernul cambodgian, eu personal, am aflat cu emoție și tristețe despre inundațiile de mare amploare care s-au abătut în ultimele zile asupra României.în aceste împrejurări, exprimăm viteazului popor român profunda noastră simpatie și solidaritate. Adresăm Excelenței Voastre, partidului, armatei și poporului român via noastră admirație pentru curajul și hotărîrea cu care acționați în scopul limitării pagubelor provocate de acest flagel natural și pentru progresul neîncetat al admirabilei și grandioasei opere de edificare socialistă.Primiți, vă rugăm, urările noastre fierbinți de succes în depășirea grabnică a situației create de inundațiile din țara dumneavoastră.Cu cea mai înaltă considerație.

FRANCISCO DA COSTA GOMES, președintele Republicii Por
tugalia, a trimis președintelui Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :în numele poporului portughez și al meu personal exprim națiunii române întreaga noastră prietenie și solidaritate în legătură cu catastrofa survenită și urăm poporului român ca prin munca sa patriotică să înlăture rapid gravele consecințe suferite.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului afacerilor externe al Republicii Democratice Somalia, Omar Arteh Ghalib, urmare a felicitărilor transmise cu ocazia împlinirii a 10 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări.

AHMED SEKOU TOURE, secretar general al Partidului Demo
crat din Guineea, președintele Republicii Guineea, a trimis tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, urmă
toarea telegramă :Poporul din Guineea a aflat cu mare consternare despre calamitățile naturale care au provocat pagube foarte importante in țara dumneavoastră.Sintem convinși că. în ciuda amploarei pierderilor umane și materiale, valorosul popor român, prin curajul, voința și credința sa neclintită in viitorul țării, se va mobiliza pentru a depăși, în cel mai scurt timp, toate dificultățile create de durerosul eveniment.Vă asigurăm de totala noastră solidaritate și vă transmitem în numele partidului nostru și al întregului popor guineez, sentimentele noastre de tristețe. Vă rugăm să transmiteți sincere condoleanțe familiilor victimelor.Cu cea mai înaltă considerație.

PIERRE GRABER, președintele Confederației Elvețiene, a tri
mis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :Inundațiile considerabile care s-au abătut asupra României au emoționat autoritățile și poporul elvețian.în numele Consiliului Federal, țin să exprim Excelenței Voastre simpatia mea cea mai vie ca urmare a acestei calamități naționale.

MUNCA ÎN CONDIȚIILE 
STĂRII DE NECESITATE

Starea vremiiîn cursul zilei de vineri, vremea va fi in general frumoasă, cu cerul mai mult senin noaptea. Izolat, în nordul țării și în zonele de munte se vor semnala averse și descărcări electrice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8—18 grade, și maximele între 24—32 grade.La București, vremea va fi frumoasă, cu temperaturi maxime de 28—30 grade.

Primul ministru al Iranului, AMIR ABBAS HOVEYDA, a trimis 
primului ministru al Republicii Socialiste România, MANEA MA- 
NESCU, următoarea telegramă :Am aflat cu deosebită mîhnire știrea distrugerilor cauzate de inundațiile care au lovit diferie părți ale României.Cu inima plină de compasiune vă scriu pentru a transmite, Excelenței Voastre și victimelor dezastrului, compasiunea noastră cea mai profundă.

ALDO MORO, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Italiene, a trimis primului-ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, MANEA MANESCU, următoarea telegramă :Știrea despre gravele inundații care s-au abătut asupra României, provocînd pierderi atît de mari, m-a întristat profund.In acest moment greu pentru națiunea română, doresc să transmit Excelenței Voastre, în numele meu și al guvernului italian, expresia solidarității și solicitudinii noastre.vilcea: Prin 

munți, spre cei 
izolați de ape
O acțiune temerară organi

zată de Comitetul județean 
Vilcea al U.T.C. : 80 de tineri 
cu rucsacul în spate au tran
sportat pe o distanță de 20 
km, prin munți, alimente și 
medicamente pentru munci
torii constructori din șantie
rele Jidoaia și Voineșița-nord, 
complet izolate de apă, ale 
întreprinderii de construc
ții hidroenergetice Lotru. 
Printre ei Ion Nistor, Mar
cel Petroianu, Vasile Po- 
gonaci, Emil Mohanu, Con
stantin Oancea, Nicolae Cor- 
bu și alții.

Cei 1 900 de brigadieri a- 
flați pe Șantierul național al 
tineretului de la Lotru s-au 
angajat să lucreze zi-lumină 
pină la restabilirea complet 
a situației pe toate Ioturile.

H. LUCIA
9 SIBIU: 150

de brigăzi 
de muncă 
patrioticăTinerii din județul Sibiu, mobilizați de comandamentul de luptă împotriva efectelor inundațiilor de pe lingă comitetul județean al U.T.C. au constituit 95 de brigăzi de muncă patriotică în întreprinderi și 55 brigăzi care își desfășoară activitatea în agricultură. Cei 6 000 de tineri din brigăzile U.T.C. de muncă patriotică au eliberat de sub apă în urma lucrărilor efectuate sute de hectare de porumb și legume, iar pe aceste terenuri ale C.A.P.-urilor din Sibiu și Șelimbăr se execută întreținerea culturilor. In comuna Axente Sever 75 de tineri au săpat timp de 2 zile un canal de sute de metri care asigură scurgerea apei de pe un lot de terenuri însămînțate cu orz, iar aceiași tineri au început recoltatul manual al acestei culturi. La Avrig 200 de tineri lucrează la recoltarea și transportul furajelor, la depozitarea acestora, 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, creind astfel front de lucru pentru întreținerea culturilor eliberate de sub ape. La Ocna Sibiului, cu multă abnegație și neținind cont de greutățile mari întîmpinate, 100 de tineri au secerat manual orzul de pe o suprafață încă inundată. 200 de elevi ai școlilor profesionale C.F.R. din Sibiu, ai școlii generale din comuna Nocrich au eliberat apa de pe 46 de hectare cultivate și au transportat fin și trifoi de pe 6 hectare. In comuna Alțîna 100 de tineri, elevi ai școlii generale din comună și ai Liceului „Octavian Goga“ din Sibiu lucrează la prășitul porumbului, legumelor și la uscatul și transportul finului.

ADINA VELEA

UNELTE PENTRU 
iNFRlNGEREA APEI

SĂ NE ÎNZECIM EFORTURILE, TOȚI, 
PENTRU A DA TĂRII PRODUCȚIIAici se fabrică unelte pentru înfrîngerea apelor. Albastre, verzi, cenușii străjuiesc drumul care duce spre inima uzinei, ele se văd mai intîi, toate aceste unelte fără de care nu se poate o victorie trainică asupra puhoaielor, motopompe, pompe e- lectrice, motoare gata să călătorească spre destinații grabnic pregătite să înghită volume uriașe de lichid acolo unde acesta s-a strecurat pe neașteptate.Uzina bucureșteană de pompe „Aversa" a fost printre primele întreprinderi alertate de bătălia pe care o ducem. La chemarea secretarului general al partidului, 3 600 de oameni, lucrătorii acestei u- zine au răspuns, constituindu-se în echipe de intervenție, expediind unelte și specialiști spre localitățile calamitate, regru- pindu-și forțele și suplimentin- du-și proiectele în conformitate cu situația creată. încă de la sfîrșitul săptămînii trecute pompe și specialiști au plecat spre inima tării, la Mediaș, Alba Iu- lia, oriunde fabrici și case, străzi și ogoare se cereau „uscate" cit mai rapid. De la Pitești a sosit o comandă urgentă : un tip de pompe mai mari capabile să „sugă" suplimentul de debit al Argeșului. Pentru Fabrica de zahăr din Călărași halele de turnătorie, prelucrare, montaj au început să lucreze răspunzînd linei solicitări de urgență. în planul imediat al uzinei au fost înscrise comenzi suplimentare venite de la diferite combinate chimice. La uzina de pompe „Aversa" tinerii reprezintă mai mult de jumătate din efectivul' forței de muncă. Sub directa îndrumare și influență mobilizatoare a comuniștilor, uteciștii și-au prelungit programul zilnic cu cîteva ceasuri. Nicolae Dră- ghici de la montaj. Ion Banu și Nicolae Oprea de la prelucrare, Constantin Pecheanu și Lucian Ioniță de la turnătorie... Cu greu i-am smuls lui Ion

ZILE EROICE
(Urmare din pag. 1) 

despre capacitatea tineretului 
nostru de a lua hotărîri promp
te, în situații excepționale. In 
fond, in cit timp se ia o hotă- 
rire ? Un act de eroism izolat 
încă ar putea fi pus pe seama 
inspirației de moment. Dar a- 
tunci cind eroismul devine o 
stare de spirit generală, cind 
deciziile instantanee și eforturi
le supraomenești, departe de a 
fi înconjurate de aplauze, se 
consumă, unanim și anonim, sub 
imperiul necesității, spontaneita
tea rămine o explicație insufi
cientă, de psihologie naivă și 
demodată.

De fapt, hotăririle luate in îm
prejurări dramatice sint hotărîri 
luate cu mult timp inainte, pe 
parcursul a mii de ore de stu
diu, de meditație, de educație 
patriotică. Gestul tinărului care 
a coborît, fără nici o șovăială, 
pină la apa clocotitoare a Te- 
leajenului, a fost pregătit, sint 
sigur, și de lecțiile de geografie 
și istorie, și de poezia lui Labiș, 
și de cunoașterea a tot ceea ce 
se petrece astăzi in țară și, de 
ce nu, de intilnirile cu cine știe 
ce adolescentă sfioasă. Mai pre
sus de toate insă a fost pregătit 
de dirza muncă de zi cu zi, pen
tru că numai munca întreține 
încrederea neclintită în forțele 
proprii și sentimentul arzător al 
răspunderii.

Constantin, secretarul comitetului U.T.C. pe întreprindere a- ceste cîteva nume : „Toți tinerii noștri au răspuns așa cum trebuie, așa cum cere temperatura momentului prin care trecem. Și, nu numai ai noștri. Uitați, simbătă după amiază s-au prezentat la noi la poartă 7 tineri de la o școală profesională de lăcătuși împreună cu maistrul lor, cerind să ne ajute".Toți tinerii la datorie. împlinirea ei, in accentele grave ale stării de necesitate depășește granița simplelor obligații profesionale căpătind adinei semnificații în planul moralei comuniste. Datoria — firesc și responsabil judecată după codul de norme care ne caracterizează existența — a fost, în acest timp încercător. ceea ce în vremuri liniștite am fi consemnat sub semnul eroismului. Somnul, relaxarea, liniștea, aminate pentru altădată, oferta de muncă ce se grăbește să prevină solicitarea, abnegația, devotamentul cu care nu s-a stat, ci se trudește fără întrerupere acolo unde a fost nevoie, miile de nume care nu se vor ști și nici nu se vor remarcate, toate acestea se contopesc, păstrîndu-și, însă, întreagă personalitatea într-o pagină simplă de letopiseț contemporan.
SOFIA SCORȚARU

Misiune de întrajutorare
100 DE MUNCITORI GĂLĂȚENI 

AU PLECAT ÎN JUDEȚELE CALAMITATE
Din Galați au plecat ieri 

100 de muncitori spre jude
țele afectate de inundații 
pentru a-i ajuta pe tovarășii 
lor din întreprinderile in care 
a intrat apa, la repunerea in 
funcțiune a mașinilor și uti
lajelor.

Dintre ei, 40 sint electrici
eni, lăcătuși, timplari și me
canici de la Șantierul Naval 
Galați.

VINERI, 11 IULIE 1975
ZIUA CEA MAI LUNGĂ i Lu

ceafărul (orele 9: 12,30; 16; 19,30).
PAVLINKA : Central (orele 9,15: 

11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30).
STRĂLUCIREA SOARELUI t 

Sala Palatului (orele 17,15; 20,15), 
Scala (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30: 
21), Capitol (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,45), Grădina Dinamo 
(ora 20,15), Grădina Capitol (ora
20.15) .

MARELE CIRC : Timpuri Noi 
(orele 9; 11.15: 13,30: 15,45; 18;
20.15) .

LEGEA PRERIEI : București (o- 
rele 8,45; 11; 13,15; 16,15; 18,30;
20,45), Modern (orele 9: 11,15; 13,30; 
16 18; 20), Patinoarul „23 August" 
(ora 20,15). Grădina Modern (ora
20,30).

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

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ : Festival (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.30; 21), Favorit (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18; 20). Gră
dina Festival (ora 20). Stadionul 
Steaua (ora 20,30).

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

SUPLIMENTAREDouă imagini surprinse de re
porter la C.P.L. Rm. Vilcea, e- 
locvente pentru ceea ce înseam
nă starea de necesitate devenită 
in toate județele țării, in locu
rile unde se muncește, stare de 
conștiință și înzecit efort:

o De o jumătate de oră pe 
poarta Combinatului de prelu
crare a lemnului din Rm. Vilcea 
a sosit o mașină încărcată cu 
15 000 mp. de furnir exotic în 
stare avansată de umiditate. 
Este de la Mediaș, Fabrica de 
mobilă se află încă sub apă, și 
se face un apel la combinat 
pentru uscarea grabnică a ma
terialului. La cele 4 uscătoare 
ale secției „se lucrează pentru 
Mediaș", Acesta este unul din 
multele exemple de întrajuto
rare care stabilește in aceste 
zile adevărate punfi de omenie 
și solidaritate între colectivele 
muncitorești. Apelurile conti
nuă. Din nou un telex, de data 
aceasta de la fabrica din Mier
curea Ciuc. 14 specialiști, elec
tricieni, maiștri, ingineri au ple
cat cu primul tren intr-acolo.

Alți 20 de tineri muncitori 
specializați în repararea și 
montarea războaielor de țe
sut au plecat de la I.I.S. Tex
tila Galați la Mediaș. Lăcă
tușul Ștefan Pirlog și-a în
trerupt concediul de odihnă 
cerind să plece cu colegii săi 
la Mediaș.

ION CHIRIC

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

NEMURITORII : Unirea (orele 
15,30; 18), Grădina Unirea (ora
20.15).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL S 
Doina (orele 11,30: 13.45; 16; 18; 
20 — program pentru copii, ora 
9 45).

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

(orele 9: 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20,30),  Aurora (orele 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20), Grădina Aurora (ora
20.15).

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

CEI MAI FRUMOȘI ANI : Gri- 
vlța (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30),  Volga (orele 9; 11,30; 14,30; 
17.30: 20).

KIT IN ALASKA s Giulești (o- 
rele 15.30: 18; 20.15).

CĂLĂTORIA : Buzești (orele 9; 
11.15; 13,30: 16: 18,15: 20,301. Gră
dina Buzești (ora 20,15), Grădina 
Titan (ora 20,30).

ULTIMA ZAPADA DE PRIMĂ
VARA : Bucegi (orele 16: 18), Gră
dina Bucegi (ora 20,15).

ZBOR PESTE LIVEZI : Flacăra 
(orele 15.30: 18: 20.15).

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

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

CÎT MAI MARI
Tot Mediașul solicită urgent o 
echipă de 10 lăcătuși pentru de
zafectarea utilajelor și instala
țiilor. Și la acest apel Vilcea 
confirmă simplu, prietenește : 
au plecat, sint in drum spre voi.

• Așezat pe malul Oltului, 
combinatul nu a fost ocolit in 
aceste zile dramatice de apele 
învolburate ale riului. „Ne a- 
flărn la post — ne spune direc
torul întreprinderii — și in urma 
intervenției prompte a echipelor 
noastre de apărare au fost sal
vate circa 2 500 mc. de materii 
prime. Ne concentrăm cu înze
cite puteri pe frontul producției, 
acolo unde se cer cantități spo
rite de produse. La indicația se
cretarului general al partidului, 
s-au reexaminat toate posibili
tățile de a realiza producții su
plimentare, in primul rind des
tinate pieței externe".

Sint 11 organizații U.T.C. la 
C.P.L. Rm. Vilcea și fiecare din 
tinerii ei știu în aceste zile care 
este sarcina lui concretă de 
muncă, nemijlocit legată de co
mandamentul zilei: producții 
mai mari, de înaltă calitate, 
pentru a compensa pagubele 
provocate de calamități econo
miei naționale. Ne convingem, 
schimbind citeva cuvinte cu ing. 
Gheorghe Piloiu, 27 de ani, de 
citeva luni șef al secției furnire.

— Oamenii au răspuns prin 
fapte: de la nopțile petrecute 
în fabrică pină la întrajutorarea 
întreprinderilor lovite de inun
dații. Ieri și azi s-au obținut 
producții record cu adevărat ne
obișnuite, atingind 14 000 mp. 
furnire pe un schimb. S-au pro
pus și aplicat noi tehnologii de 
debitare menite să mărească pa
rametrii de calitate, s-a intărit 
autocontrolul și exigența la pro
dusele destinate pieții externe.

L. HOSSU

ULTIMUL PISTOLAR DIN 
CROSS CREEK : Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Tomis 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15);
Grădina Tomis (ora 20.15).

PIRAȚII DIN PACIFIC — INSU
LA COMORILOR : crîngași (orele 
16: 19).

SPERIETOAREA : Flamura (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

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

OCHII SHIVANEI : Moșilor (0- 
rele 15.30; 19), Grădina Moșilor (ora
20.15).

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

MAREA CURSA : Arta (orele 
15,30: 19). Grădina Arta (ora 20).

SUTJESKA : Munca (orele 16; 
19).

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

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

UN HOROSCOP CU BUCLUC l 
Vitan (orele 15.30; 18),

UN SALT SPRE MAREA PER
FORMANȚĂ : Cosmos (orele 16,30;
18.30) .

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

UN MILION PENTRU JAKE S 
Vitan (ora 20,30).

FUGARUL g Grădina Lira (ora
10.15) .

BULETIN HIDROLOGICDimineața zilei de joi a fost senină în întreaga țară. Pe rîu- rile interioare, situația în ultimele 24 de ore se caracteriza prin scăderea nivelului apei, cu excepția riului Ialomița, de la Slobozia și pină la vărsare și a cursurilor superioare ale Șiretului și Prutului, pe care s-au produs creșteri. Apele se situează peste cotele de inundații pe Ialomița, la Slobozia cu 75 cm, pe Mureș, la Branișca cu 8 cm, Săvîrșin cu 110 cm. Radna 154 cm, Arad cu 230 cm și Nădlac cu 203 cm, iar pe Olt, la Feldioara cu 26 cm, Hoghiz cu 15 cm și Făgăraș cu 12 cm. Pe Prut s-a format o undă de viitură care atinge culminația joi la amiază la Rădăuți, cu o valoare de 50 cm peste cota de inundație. Culminația viiturii va fi la Ștefănești la 11 iulie, iar Ia Bivolari și Ungheni în zilele de 12 și 13 iulie. Au fost avertizate județele riverane.Debitele și nivelurile pe Dunăre au continuat să crească pe întregul traseu românesc, cu mici fluctuații de 3—12 cm, în zonele Tr. Măgurele — Zimnicea și Giurgiu-Oltenița, datorită suprapunerii aportului de apă al afluenților din Carpați, peste nivelul fluviului din amonte. Joi la ora 7,00, cotele de inundație erau depășite la Bistreț cu 6 cm, Corabia 36 cm, Giurgiu cu 3 cm. Oltenița cu 17 cm și Hîrșova cu 83 cm. De menționat că nivelurile și debitele prognozate la intrarea în țară se vor produce cu un decalaj de 2—3 zile.
★în cursul zilei de joi apele

SPORT • SPORT «SPORT • SPORT
• IN CADRUL UNEI 

ȘEDINȚE, Biroul Federației 
Române de Fotbal a hotărit 
ca meciurile noii ediții a 
campionatului diviziei A să 
înceapă Ia 17 august, și nu 
Ia 10 august cum inițial se 
stabilise. Campionatul divi
ziei B va începe la 24 august, 
iar cel al diviziei C Ia 31 au
gust.

Aceste modificări de pro
gram au fost făcute în scopul 
de a da posibilitatea fotba-

I3tv
PROGRAMUL 1

16,50 Telex. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,45 Mongolia azi 
— reportaj. 19,10 Tragerea Loto. 
19,20 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. 20,15 Reportaj TV : „Bri
gada lui Jorj Mihoc". 20,40 
Arii lirice din operete. 20,50 
Ciclul „Femei regizor" — Tatiana 
Lioznova. Filmul artistic „Tandre
țe", 22,10 24 de ore. 22,30 închiderea 
programului.

PROGRAMUL II
17,00 Telex. 17,05 Muzică ușoa

ră. 17,25 Film artistic : „Ghici 
cine vine la cină Regia Stanley 
Kramer, cu : Spencer Tracy, Ka
therine Hepburn, Sidney Poitier, 
Katharine Havghton. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,15 Treptele 
afirmării. Pianista Carmen Miha- 
lache, elevă a Liceului de muzică 
nr. 1 din București. 20.40 Viața e- 
conomică a Capitalei. Toate efor
turile pentru realizarea de pro
ducții suplimentare la I.M.G.B. 
21,05 Telex. 21,10 Seară de operă. 
Selecțiuni din „Traviata" de 
Giuseppe Verdi, in interpretarea 
ansamblului Operei Române. Di
rijor Jean Bobescu. 22,25 închi
derea programului. 

rîurilor Interioare au continuat să scadă, cu excepția Prutului și a Șiretului. La sfîrșitul zilei mai depășeau cotele de inundație Mureșul la Săvîrșin (cu 82 cm), la Radna (cu 136 cm), la Arad (cu 209 cm) și Ia Nădlac (cu 190 cm), precum și Ialomița, la Slobozia cu 73 cm. Aici, apele scad foarte încet. Pină la confluența cu Dunărea, Ialomița a inundat 30 000 ha. Viitura formată pe Prut a atins în după-amiaza zilei 50 cm peste cota de inundație la Rădăuți. Culminația va fi Ia Ștefănești, la 11 iulie, și la Bivolari și Ungheni, la 12—13 iulie. Șiretul este în creștere de la Răcătău pină la Lungoci. Apele Oltului și Argeșului au coborît sub cotele de inundație pe tot cursul lor.
★In cursul zilei de joi, Dunărea a crescut pe sectorul Gruia-Be- chet și Cernavodă-Tulcea și a scăzut pe sectorul Corabia-Călă- rași. La ora 19 apele depășeau cotele de inundație la Bistreț cu 3 cm, la Corabia cu 33 cm, la Zimnicea cu 44 cm, la Oltenița cu 14 cm, la Hîrșova cu 90 cm și la Tulcea cu 1 cm. La Gruia, Cetate, Calafat, Bechet, Tr. Măgurele, Călărași, Cernavodă, Brăila, Galați și Isaccea apele depășeau cotele de atenție.Tendința apelor Dunării este în creștere pe sectoarele cuprinse între Drobeta-Turnu Severin —Bechet și Cernavodă—Tulcea și de scădere ușoară pe porțiunea dintre Corabia și Călărași.(Agerpres)

liștilor să participe și ei ală
turi de întregul popor la li
mitarea și înlăturarea pagu
belor provocate de inundații, 
precum și la stringerea recol
tei.

• VINERI, LA CON
STANȚA, în cadrul turneu
lui internațional feminin de 
volei pentru „Trofeul Tomis", 
echipa României a obținut 
al patrulea succes, intrecînd 
cu scorul de 3—0 echipa Po
loniei. Voleibalistele, care au 
desfășurat un joc spectacu
los, au ciștigat seturile cu 
15—4, 15—5 și 15—13. Echipa 
R.D. Germane a întrecut cu 
3—1 (13—15, 15—7, 15—4, 15— 
4) echipa Iugoslaviei.

Astăzi, echipa României în- 
tilnește de Ia ora 15,00 selec
ționata Cehoslovaciei, urmind 
ca in continuare să aibă loc 
partidele : R.D. Germană — 
Ungaria și Polonia — Iugo
slavia. Dimineața, de la ora 
9,00, echipa Cehoslovaciei 
intîlnește în meci restanță 
reprezentativa de tineret a 
țării noastre.

• SELECȚIONATA DE
HOCHEI PE GHEAȚA A 
ROMÂNIEI a obținut o nouă 
victorie în cadrul turneului 
pe care-1 intreprinde in R.F. 
Germania. Jucînd la Gar- 
misch Partenkirchen în fața 
a 1 500 de spectatori, hoche- 
iștii români au întrecut cu 
scorul de 5—2 (0—2, 4—0,
1—0) formația S. C. Riesser- 
see.

• TURNEUL INTERNA
ȚIONAL DE RUGBI dotat 
cu „Trofeul Trinchini" a fost 
ciștigat de formația Farul 
Constanța, care a terminat 
învingătoare in toate cele trei

Situația 
drumurilorPrin eforturile susținute ale oamenilor muncii din sectoarele de comunicații, ale populației locale, sprijinite de unități militare, în cursul zilei de 10 iulie s-a restabilit circulația pe noi trasee.Potrivit informărilor operative primite din partea Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, după șase zile de muncă fără preget, organizată in trei schimburi, s-a refăcut sectorul de cale ferată Archita — Daneș, fapt ce a permis redeschiderea integrală a magistralei București — Brașov — Sighișoara — Mediaș — Războieni — Cluj. Au fost repuse în exploatare și liniile Buzău — Pirscov și Ilia — Lugoj. Mai rămîn închise sectoarele Golești — Cimpulung Muscel, Blaj — Praid, Șeitin — Nădlac, Cîmpuri Surduc — Zam, Radna — Timișoara Est și legătura feroviară între centrul și portul orașului Oltenița.Traficul de autovehicule a fost reluat, pe rutele Milova — Arad, Turda — Luduș și Tîrgoviște — Cimpulung Muscel. Mai sînt încă inundate arterele rutiere Urzi- ceni — Slobozia — Țăndărei, Grivița — Slobozia și Bărăganu— Slobozia. Continuă acțiunile de refacere a șoselelor Nehoiași— Intorsura Buzăului, Rupea — Sighișoara, Blaj — Copșa Mică, Turda — Cîmpeni și Drăgășani— Pitești, care au fost avariate grav în urma ploilor torențiale.

partide susținute. Rugbiștii 
români au întrecut, pe rind, 
selecționata B din Abruzzi 
(scor 44—3), selecționata A 
din Abruzzi (68—9) și echipa 
cehoslovacă Rycany Praga 
(47—6).

• ÎN ULTIMA ZI A CON
CURSULUI internațional de 
la Atena, atletul român Ca
rol Corbu a terminat în
vingător în proba de triplu- 
salt cu rezultatul de 16,24 m. 
în cursa feminină de 1500 
m. ciștigată de Francie Lar- 
rieu (S.U.A.) — 4’14”3/10, Ma
ria Puică s-a clasat pe locul 
doi, cu timpul de 4’14”6/10.

• ÎN RUNDA A DOUA a 
turneului internațional de 
Șah IBM, care se desfășoară 
la Amsterdam, maestrul ro
mân Florin Gheorghiu a re
mizat cu Lubomir Kavalek.

In clasament conduc Liu- 
bojevici, Razuvaev și Kava
lek cu cite 1,5 puncte, urmați 
la o jumătate de punct de 
un grup de nouă șahiști, 
printre care se află și Florin 
Gheorghiu.

UN CUPLAJ FOTBALISTIC 
INEDIT

Stadionul Giulești din Ca
pitală găzduiește astăzi, 11 
iulie, cu începere de la ora 
16,30, un cuplaj fotbalistic 
organizat de Clubul Rapid 
și Revista „Săptămîna". în 
meciul vedetă, echipa Rapid, 
cîștigătoarea campionatului 
național în anul 1967, va 
întîlni o selecționată bucu
reșteană.



ORIENTUL APROPIATWASHINGTON. — Principiul enui acord interimar egipteano- israelian privind retragerea Israelului din zona zăcămintelor de petrol de la Abou Rodeis și din punctele strategice Mitla și Gidi a fost pus la punct — a declarat președintele Egiptului, Anwar El Sadat, într-un interviu acordat publicației „Herald American", care apare la Boston (S.U.A.). Șeful statului e- giptean a subliniat că acest proiect de acord a fost pus la punct prin intermediul Statelor Unite, adăugind că în momentul .în care el va fi pus în aplica- tre, Egiptul va admite reînnoi- ,rea mandatului forțelor O.N.U. pentru perioade de un an, păs- trîndu-și dreptul de a-și revizui poziția în această problemă în fiecare an.BONN. — Miercuri la Bonn, au avut loc convorbiri intre cancelarul Helmut Schmidt și primul ministru israelian, Yitzhak Rabin, aflat într-o vizită oficială în capitala vest-germană. La a- ceastă întrevedere a participat și ministrul de externe vest-ger- man, Hans-Dietrich Genscher. Cu acest prilej, cancelarul a a- rătat că R.F. Germania este direct interesată în soluționarea pașnică a conflictului din Orientul Apropiat. Schmidt a subliniat că țările Pieței comune consideră că toate părțile implicate în acest conflict trebuie să respecte rezoluțiile 242 și 338 ale Consiliului de Securitate, în care se cere Israelului retragerea din

teritoriile ocupate în urma războiului din 1967, și este proclamat dreptul la existență al fiecărei țări din această regiune.BEIRUT. -— Premierul libanez, Rashid Karame, a anunțat că la 14 iulie, va fi convocată o sesiune extraordinară de două săptămîni a Parlamentului, pentru a acorda votul de încredere cabinetului nou alcătuit. A- ceastă hotărîre a fost luată după o ședință a guvernului, prezidată de șeful statului, Suleiman Frangieh. In cursul ședinței a fost aprobată declarația de politică a guvernului pe baza căreia Parlamentul va analiza votul de învestitură.

și

care pen- în
încheierea reuniunii
de la Dares SalaamIn capitala Tanzaniei au luat sfîrșit lucrările unei reuniuni de trei zile a liderilor Congresului Național African (A.N.C.) din Rhodesia, desfășurate in prezența președinților A.N.C., Abel Muzorewa, . Z.A.P.U., Joshua Nkomo, Z.A.N.U.. Ndaba- ningi Sithole, și FROLIZI, James Chikerema. La reuniune au participat, de asemenea, președinții Tanzaniei, Zambiei, Botswanei și Joaquim Chissano, ministrul mozambican al afacerilor externe, reprezentant al președintelui Mozambicului.La sfirșitul reuniunii a fost dată publicității o declarație în care se arată că intre liderii A.N.C. a intervenit un acord în problemele legate de viitorul Zimbabwe (Rhodesia). Partici- panții și-au reafirmat hotărîrea de a intensifica lupta de eliberare națională. A fost reafirmată, totodată, unitatea întregului popor Zimbabwe, liderii Congresului Național African ex- primîndu-și hotărîrea de a milita pe mai departe pentru consolidarea acestei unități. Declarația subliniază că „din punct de vedere legal, Rhodesia continuă să fie o colonie britanică, în ciuda proclamării unilaterale a independenței, in urmă cu cițiva ani, de către regimul de la Salisbury".Liderii Congresului Național African — se menționează în declarație — au subliniat că problema locului de desfășurare a conferinței privind viitorul constituțional al acestui teritoriu este de competența guvernului britanic și a autorităților de la Salisbury. In ceea ce-1 privește. Congresul Național African susține cu fermitate câ lucrările acestei conferințe trebuie să aibă loc in afara granițelor Rhodesiei.

Guvernul vest-german a- preciază că faza la nivel înalt a Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa ar putea să se desfășoare la Helsinki, în cursul viitoarelor săptămîni, ca urmare a rezultatelor obținute deja la Geneva și a soluțiilor încep să se contureze tru problemele rămasesuspensie, se arată in declarația dată publicității la Bonn, la încheierea ședinței cabinetului. Cu acest ministrul de externe Dietrich-Genscher și sadorul Klaus Blech, delegației R.F.G. la rința de la Geneva, au făcut expuneri asupra evoluției negocierilor de la Geneva.Textul declarației citate subliniază că guvernul R.F.G consideră un succes important faptul că statele europene, S.U.A. și Canada — țări cu regimuri diferite — depun eforturi pentru continuarea procesului de destindere. El iși exprimă, totodată, speranța că participan- ții la conferință vor pune în practică declarațiile de principii conținute în documentul ce va fi adoptat la încheierea Conferinței.

prilej, Hans amba- șeful confe-
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Convorbiri franco-americaneSecretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, a fost primit joi de președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing și a avut convorbiri cu ministrul de externe Jean Sauvagnargues.în cadrul unei întîlniri cu ziariștii, secretarul de stat american și-a exprimat satisfacția ■ față de rezultatele convorbirilor. Am făcut, a spus el, între tele, foarte mari progrese ceea ce privește problema luării dialogului între țările producătoare și cele consumatoare de petrol. Referindu-se la propunerea președintelui d’Estaing de a se convoca o conferință la nivel înalt a țărilor industrializate occidentale pentru examinarea actualelor probleme economice și monetare, Henry Kissinger a arătat că „împărtășește punctul de vedere francez privind necesitatea unei examinări serioase a actualei situații valutare. Vom rămîne, a spus el, în strîns contact cu partea franceză în legătură cu această problemă".

Au fost abordate, de asemenea, aspecte privind evoluția situației din Orientul Apropiat, e- venimentele din Cipru, Conferința pentru securitate și cooperare în Europa.
Deschiderea

Festivalului

al- în re-

• PANAMA a realizat pro
grese in cadrul negocierilor cu 
S.U.A. privind problema exerci
tării suveranității naționale asu
pra intregului teritoriu, inclu
siv asupra cantului și zonei sale 
adiacente, dar nu a fost găsită 
incă o soluție globală — a re
levat premierul panamez, Omar 
Torrijos, in cadrul unui discurs 
pronunțat în localitatea Cimar
ron, aflată la 60 km de Ciudad 
de Panama, în prezenta unei 
numeroase asistențe cuprin- 
zind lideri politici și miniștri ai 
guvernului. Statul panamez — 
a spus el — a propus, public, 
S.U.A. un termen de 25 de ani 
ca limită maximă pentru retra
gerea completă din zonă, odată 
ce va fi semnat un nou tratat al 
canalului și va fi abrogat ve
chiul tratat din 1903.în diferiteInundații5țări ale lumii

INDIAPloile musonice care au căzut în ultimele zile asupra unor întinse regiuni din India au provocat mari inundații. Peste un milion și jumătate de persoane din statul Uttar Pradesh au avut de suferit de pe urma acestor calamități. Au fost inundate mari suprafețe cu culturi agricole, au fost distruse mii de locuințe. Agențiile internaționale de presă informează că s-au înregistrat victime.în Assam, stat situat în estul țării, nivelul apelor lor a depășit cota critică.De 12 ore continuă să precipitații musonice la

bay. Circulația în acest important centru portuar al Indiei este paralizată.Autoritățile centrale și administrația statelor indiene iau măsuri în vederea ajutorării populației din zonele sinistrate.
VENEZUELA

nord- riuri-cadăBom-
interviul nostru
_ ________ ’_________________________________•

Peste 1 000 de familii au avut de suferit de pe urma inundațiilor semnalate in sud-vestul Venezuelei, in zona de frontieră cu Columbia. Localnicii afirmă că sint cele mai mari inundații din ultimii 30 de ani, mai ales că situația se agravează mereu, datorită ploilor torențiale ce nu mai contenesc de opt zile.Pierderile materiale sînt evaluate la peste 25 milioane de bolivari.în plus, regiunile limitrofe — Barinas și Apure —, scăldate de cursurile riurilor Sarare. Santo Domingo și Guanare, sînt și ele greu încercate de intemperiile din ultimele zile, care au scos apele din matca lor o- bișnuită.
TINERETUL LUMII

din S.U.A.
Dialog în redacția 

„Scînteii tineretului". 
De astă dată, interlo
cutorii sînt veniți de 
peste ocean : Spencer 
Oliver, președintele 
Consiliului american 
al tinerilor lideri po
litici, și Robert Allen, 
președintele de onoa
re al Organizației Ti
nerilor Democrați din 
S.U.A.

In, mod firesc prima întrebare 
a fost :

• Ce este Consiliul ti
nerilor lideri politici din 
S.U.A. 7

— Consiliul nu este o organi
zație de masă. El este format 
din 32 membri — printre care 
conducători ai organizațiilor de 
tineret ale celor două partide 
mari, personalități politice, func
ționari guvernamentali aleși, ju
riști, profesori, reprezentanți ai 
diferitelor profesiuni. Nu avem 
o anumită doctrină sau filozofie. 
Scopul nostru este acela de a o- 
feri tinerilor lideri politici din 
S.U.A. posibilitatea să se întîi- 
nească cu oameni politici din 
alte țări, pentru a cunoaște mai 
bine realitățile lumii. Conside
răm acest lucru drept foarte 
important pentru formarea unui 
lider politic. Există tendința ca 
oamenii politici tineri, in for
mare, să se consacre mai ales 
problemelor interne și să Ie ne
glijeze pe cele externe. Situația 
geografică a țării noastre con
tribuie Ia această situație. Fapt 
este că tinerii oameni politici nu 
au prilejul să cunoască proble
mele internaționale, să intre in 
contact cu personalități politice 
din alte țări, decît după ce au 
ajuns în poziții oficiale înalte. 
Noi încercăm să le creăm posi
bilitatea de a depăși acest han
dicap. Firește, concomitent fa
cilităm pentru tinerii lideri po
litici din străinătate programe 
menite să le facă înțeles siste
mul politie din S.U.A.

• Ce „vîrstă" are Con
siliul dumneavoastră 7

— Activitatea își are originea 
la începutul anilor '60, cind a 
fost creat un comitet de coor
donare al tineretului republican 
și democrat. Dar in aceste zile 
se împlinesc cinci ani de cind 
acționăm intens, după ce Fun
dația Ford ne-a acordat o bursă 
spre a realiza programul. Con
siliul primește o subvenție din 
partea statului. Sintem, insă, o 
organizație privată. Primim spri
jin financiar și din alte surse : 
fundații, corporații, persoane 
particulare. Cei care contribuie 
cu bani nu pot decide, insă, pro
gramul nostru de activitate.

• Cum se stabilește 
compoziția Consiliului 7

— Membrii Consiliului pot să 
funcționeze doar trei ani. Se 
practică un sistem de rotație in 
ceea ce privește conducerea. 
Inițial, Consiliul fusese compus 
doar din tineri democrați și re
publicani. Apoi s-a lărgit mult 
această reprezentare. Noii mem
bri sînt desemnați de cei vechi. 
Președinții tineretului democrat 
și republican devin automat 
membri ai Consiliului. Aiți 10 
membri provin din administrație 
— primari sau consilieri pină la 
virsta de 40 de ani. Alegerile de 
membri in Consiliu pot fi — și 
sint, uneori — contestate.

• Ați amintit despre 
programe cu străinătatea. 
Care sint acestea 7

— Avem programe bi și mul
tilaterale cu Vestul Europei. 
Schimburi de tineri lideri po
litici realizăm, de asemenea, cu 
U.R.S.S. Programe bilaterale în
făptuim cu Japonia, Mexic și 
Venezuela.

® Care este scopul vizi
tei dumneavoastră la 
București ?

— Primul obiectiv 
de a avea convorbiri 
cători ai tineretului
reprezentanți ai U.T.C. După 
zita noastră aici sperăm să 
eepem un program bilateral 
România.

ÎN PANAMA VA FI CRE
AT UN INSTITUT PEN
TRU PROBLEMELE FA
MILIEI, COPILULUI Șl 

TINERETULUI

• GUVERNUL PANA
MEZ a hotărît constituirea 
unei Comisii specializate în
sărcinate să elaboreze pro
iectul de înființare a Insti
tutului național pentru pro
blemele familiei, copilului 
și tineretului din Panama. 
Din comisie fac parte Berta 
Torrijos de Arosemena, so
ția premierului panamez, 
precum și cadre cu funcții 
de răspundere pe linia or
ganizațiilor de femei, tine
ret și asociațiilor medicale 
panameze.

este acela 
cu condu- 

romăn. cu 
vi- 
în-
cu

Convorbire consemnată de
EUGENIU OBREA

SĂRBĂTOAREA P0P0RVID1 M0NG01

Intîlnire A. Gromîko— 
H. Kissinger• LA GENEVA au început, joi după-amiază, convorbiri între Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și Henry Kissinger, secretarul de stat al S.U.A., consilier special pentru problemele securității naționale al președintelui S.U.A. Cele două părți au efectuat un schimb de opinii în probleme legate de încheierea Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, precum și într-o serie de alte probleme de interes comun pentru Uniunea Sovietică și Statele Unite — informează agenția TASS.

Ședința guvernului
britanicreședința primului Harold Wilson a o ședință a guver-Joi, la ministru avut loc . nului britanic, in cadrul căreia s-au stabilit detaliile „strategiei economice" care urmează să fie publicate vineri sub forma unei „Cărți albe". Simultan cu publicarea „Cărții albe", primul ministru Wilson va face o declarație în Camera Comunelor în legătură cu programul guvernamental de combatere a inflației.în seara zilei de joi premierul britanic i-a primit pe reprezentanții sindicatelor și patronatului pentru a le â- duce la cunoștință sugestiile guvernului în sfera politicii salariilor și prețurilor.Se așteaptă, de asemenea, să aibă loc întrunirea „cabinetului fantomă" conservator, care va hotărî dacă va sprijini sau se va opune în parlament formulei guvernamentale privind combaterea inflației.
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internațional

al

de la

filmului

Moscova

IX-a ediție a Fes-Cea de-a tivalului internațional al filmului de la Moscova s-a deschis joi în sala Palatului Congreselor de la Kremlin, în prezența a peste 1 000 de reprezentanți ai cinematografiilor naționale din aproape 100 de țări, care participă cu producții proprii la cele trei concursuri din cadrul manifestării : de filme artistice. scurt metraje și, respectiv, filme pentru copii. Participă, de asemenea, cu cîteva pelicule O.N.U. și U.N.E.S.C.O. In cele două săptămîni în care se va desfășura această tare cinematografică zionate 390 de filme, 180 filme artistice de traj.Cinematografia din tră prezintă : filmul „Actorul și sălbaticii", în regia lui Manole Marcus, scurt metrajul pentru copii „Clopoțelul de argint" și documentarul „Se naște un oraș". In afara concursului, studiourile noastre mai prezintă filmele de. lung metraj : ,.Pe aici nu se trece", „Comedia fantastică", „Ilustrate cu flori de cimp", „Zidul" și „Filip cel bun".La festival participă o delegație condusă de Marin Stan- ciu, directorul general al Centralei „România Film", din care fac parte, printre alții, regizorul Manole Marcus și actrița Margareta Pogonat.Actuala ediție a Festivalului internațional al filmului de la Moscova se desfășoară sub deviza „Pentru umanismul artei cinematografice, pentru pace și prietenie intre popoare".

manifes- vor fi vi- între care lung me-tara noas- artistic

• CINE A DESCOPERIT AMERICA 7 In disputa încă netran- 
șatâ concludent pe tema „Cine a descoperit America 7“ a inter
venit un nou element. Pornind de la ideea că irlandezii au 
ajuns in America pnmli, un tinăr explorator britanic, Timothy 
Severin (34 de ani), intenționează să traverseze Atlanticul la 
bordul unei ambarcațiuni avind coca construită din piele, ca pe 
timpul corăbierilor celți. Proiectul a fost prezentat ziariștilor Și 
publicului din Londra. în cadrul unei conferințe de presă. 
Timothy Severin a precizat că vrea să demonstreze că Brendan, 
un călugăr irlandez, a efectuat inainte de Columb un lung pe
riplu, care l-a purtat în insulele Feroa din Islanda, apoi in 
Groenlanda, Labrador, pînă la estuarul marelui fluviu. Călugărul 
irlandez a lăsat o relatare a călătoriei sale, a cărei urmă a fost 
depistată în Germania secolului al X-lea. Cartea, intitulată 
„Navigatio", a fost tradusă la începutul Evului Mediu in mai 
multe limbi. Vasul cu care va călători navigatorul britanic se va 
numi ,,Brendan" și iși va ridica ancora din portul Brandon, si
tuat in comitatul Kerry, din Republica Irlanda, la 16 mai 1976, 
avînd la bord cinci oameni o „CONCORDE" ÎNCEPE ZBORU
RILE DE REZISTENȚA. Avionul supersonic de construcție fran- 
co-britanică „Concorde" va efectua, vineri, un zbor de rezistență 
spre Bahrein — a anunțat un purtător de cuvînt al Ministerului 
Comerțului de la Londra. După cum se știe, cursa prevăzută 
pentru marți spre Bahrein a trebuit să fie suprimată în urma 
refuzului autorităților Arabiei Saudite de a permite survolarea 
teritoriului ei de către supersonicul „Concorde". Miercuri, partea 
britanică a primit acordul Arabiei Saudite, ceea ce va permite 
efectuarea curselor pe ruta. stabilită inițial « VOIAU HAȘIȘ... 
SPANIOL ! Politia spaniolă a confiscat recolta de cînepă indiană 
cultivată pe o suprafață de 100 de hectare, într-o zonă situată la 
nord de Barcelona. In urma anchetei, s-a stabilit, că proprietarii 
loturilor de pămînt acoperite cu această cultură încheiaseră cu 
o întreprindere producătoare de celuloză un contract în vederea 
cultivării unei plante utilizate la fabricarea hîrtiei pentru țiga
rete. Agricultorilor le-au fost puse la dispoziție însă semințe din 
care a încolțit și crescut cinepa indiană — materie primă pentru 
obținerea hașișului. Rămîne de stabilit dacă este vorba de o nouă 
și ingenioasă metodă folosită de traflcanții de stupefiante sau de 
o simplă întimplare — ceea ce pare mai puțin probabil « MAU
NA LOA ȘI CUTREMURELE. Cutremure de pămînt au fost în
registrate, miercuri, în golful California și de cealaltă parte a 
bazinului Pacificului, în Birmania. ca urmare a erupției vulca
nului Mauna Loa, din Hawaii. Ambele cutremure, deși s-au pro
dus la o mare distanță unul de altul, au avut loc pe aceeași lati
tudine și au fost de intensitate identică. Este interesant msă 
faptul că cele două fenomene seismice s-au produs la cîteva ore 
unul de altul. După cum au anunțat specialiștii de la „U.S. 
Geological Survey", ambele seisme au avut o intensitate de 6,8 
grade pe scara Richter. Un purtător de cuvînt al institutului 
american a declarat că este neobișnuit ca două cutremure de o 
intensitate relativ mare să se producă pe glob la cîteva ore unul 
de altul • NAVIGHEAZĂ DIN NOU. Tancul pertolier nipon 
„Helwa Maru" („Pacea"), cu un deplasament de 237 000 tone — 
unul din cele mai mari din lume — care a navigat in trecut sub 
numele de ..ShoWa Maru". a părăsit portul Nagasaki, plecînd 
spre regiunea Golfului, pentru a relua transporturile de petrol 
brut din Orientul Apropiat spre Japonia. După cum se știe, acest 
tanc petrolier mamut s-a lovit în luna ianuarie de o stîncă sub
marină. în timp ce traversa strîmtoarea Malacca, provocind 
poluarea cu petrol a apelor mării. Avariat, vasul a fost reparat 
la șantierele navale din Nagasaki, aparținind grupului ..Mit
subishi". După aceste reparații compania care exploatează vasul 
„Taiheyo. Kaiun Co", a hotărît schimbarea numelui tancului în 
„Heiwa Maru".
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• FRANCUL FRANCEZ și-a 
făcut, joi, intrarea, oficial, în 
sistemul „șarpelui monetar" 
vest-european — anunță agenția 
France Presse. Ministrul francez 
al economiei și finanțelor, Jean 
Pierre Fourcade, a făcut o in
formare pe această temă joi 
seara, Ia încheierea reuniunii 
miniștrilor de finanțe ai țărilor 
Pieței comune, ale cărei lucrări 
se desfășoară Ia Bruxelles.

Așa-numitul „șarpe monetar" 
vest-european, constituit în 1972. 
este un sistem de flotare liberă 
a monedelor țărilor participante, 
în raport cu dolarul.

MANIFESTAȚIE REVEN
DICATIVĂ LA PARIS• JOI a avut loc pe esplanada cunoscutului monument parizian Turnul Eiffel o amplă manifestare revendicativă la care au luat parte delegații ale greviștilor din întreaga Franță. Organizată la chemarea principalelor centrale sindicale, C.G.T. și C.F.D.T., acțiunea a reunit mii de greviști reprezentînd zeci de colective muncitorești aflate în grevă atit în regiunea pariziană, cît și în numeroase localități ale țării. Greviștii au fă-

cut cunoscute îngrijorarea lor față de creșterea șomajului și a inflației, revendicările lor privind sporirea salariilor, asigurarea unor condiții mai bune de muncă, garanții cedierilor și a întreprinderi.
LISABONA:
NEA CONSILIULUI RE

VOLUȚIEI
• CONSILIUL REVOLUȚIEI 

din Portugalia s-a întrunit, joi, 
la Lisabona, pentru a examina 
o serie de probleme privind e- 
voluția situației interne, precum 
și documentele elaborate de A- 
dunarea Mișcării Forțelor Ar
mate in legătură cu institufio- 
nalizarea organizațiilor populare 
de bază.

Un comunicat dat publicității 
informează că, in actualul mo
ment, Consiliul Revoluției apre
ciază drept sarcină prioritară a 
tuturor forțelor revoluționare 
din țară cîștigarea bătăliei an
gajate pe frontul economic.

împotriva con- închiderii unor
REUNIU

• PREȘEDINTELE UGAN- DEI, generalul Idi Amin, și ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, James Callag-

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășul MANEA MĂNESCU, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste România, au 
trimis tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL, 
prim-secretar al Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar Mongol, președin
tele Prezidiului Marelui Hural Popular al Re
publicii Populare Mongole, și tovarășului JAM- 
BIN BATMUNH, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Mongole, urmă
toarea telegramă :Stimați tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Mongole, po-

porului mongol un cald salut de prietenie și sincere felicitări, cu prilejul celei . de-a 54-a aniversări a victoriei Revoluției populare mongole.Poporul român urmărește cu interes eforturile _ poporului mongol, sub conducerea Partidului Popular Revoluționar Mongol, în vederea înfăptuirii sarcinilor trasate de Congresul al XVI-lea al P.P.R.M.- privind crearea bâzei tehnico-materiale a socialismului in Mongolia și se bucură de realizările oamenilor muncii mongoli în dezvoltarea economico-socială a țării, în ridicarea nivelului lor de trai material și cultural.Ne exprimăm încrederea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Popular Revoluționar Mongol, dintre țările și popoarele noastre se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor^ român și mongol, al cauzei socialismului și păcii.Folosim acest prilej spre a vă ura, stimați tovarăși, dumneavoastră și poporului frate mongol noi și tot mai mari succese în dezvoltarea socialistă a Republicii Populare Mongole.
Ritmurile progresului

în deceniile care ș-au scurs 
de la victoria revoluției popu
lare, Mongolia s-a transformat 
dintr-o țară în care predomi; 
nau încă trăsăturile societății 
feudale într-un stat socialist a- 
grar-industrial, în perioada i- 
mediat următoare tinzînd ~~ 
treacă la o economie 
trial-agrară. Semnificativ 
faptul că, în prezent, în 
minute, se realizează 
produse cît în întreg anul 1922. 
Economia mongolă se dezvoltă 
în primul rînd pe baza valori
ficării bogatelor resurse na
turale de care dispune fora. 
Agricultura continuă să rămînă 
ramura preponderentă, antre- 
nînd în diferitele ei sectoare 
peste 60 la sută din populație 
și asigurînd mai mult de 50 de 
procente din valoarea globa
lă a întregii producții a țării. 
Agricultura își afirmă întiieta- 
tea și în ceea ce privește pro
ducția destinată exporturilor, 
participarea sa la aceasta 
fiind de aproape 90 la sută. O 
importanță aparte revine în a- 
cest sector zootehniei, ramură 
tradițională în economia țării, 
activitatea de prelucrare a 
pieilor animalelor făcind faimă 
Mongoliei. Dar dacă, odinioa
ră, li se interzicea locuitorilor 
de pe aceste meleaguri să tul
bure odihna pămintului răs- 
colindu-i măruntaiele, singurele 
bogății cu acces fiind cele de 
pe suprafața solului - cerea
lele și pășunile - în prezent 
aproape întreg teritoriul țării 
face obiectul unor susținute 
cercetări geologice. Punerea în 
valoare a bogățiilor subsolului 
va impulsiona, fără îndoială, 
dezvoltarea industrială. în cei 
35 de ani care au trecut de 
la începerea prospecțiunilor 
geologice au fost descoperite 
peste 500 de zăcăminte, îndeo
sebi de metale feroase și nefe
roase, metale rare, combusti
bili și materiale de construcții, 
fluor, fosforit și altele. Zăcă
mintele de huilă ale Mongoliei 
sînt apreciate la 15 miliarde 
tone, în majoritatea situațiilor 
exploatarea acestora făcîndu-

sa 
indus- 

este 
șase 

atîtea

se sub cerul liber. în urmă cu 
cîțiva ani, în nordul țării, între 
Selenga și Orkhon au fost des
coperite minereuri de cupru 
considerate ca valoare printre 
primele zece din lume. La Er- 
denet vor începe în curînd lu
crările de exploatare a unuia 
din cele mai mari zăcăminte 
de cupru-molibden de pe glob.

Iar dacă Ulan-Batorul, ca
pitala Mongoliei, rămîne prin
cipalul său centru industrial 
unde peste 70 de întreprinderi 
moderne produc mai mult de

sează stepa, Tocuri deșertice o- 
dinioară, furnizînd energie 
electrică întreprinderilor indus
triale din zona Darhan—Selen
ga, exploatărilor miniere din 
bazinul carbonifer Sarîngol, 
orașului Suhe-Bator. în anii ce 
vor veni, această zonă din nor
dul Mongoliei populare va de
veni unul dintre cele mai mari 
complexe industriale. Obiective 
ale industriilor energetice, ex
tractive, miniere, ale metalur
giei feroaselor și neferoaselor 
vor dobîndi o pondere din ce

I

han, aflat într-o scurtă vizită la Kampala, au avut, joi dimineața, o primă întrevedere in cadrul căreia au fost examinate stadiul relațiilor dintre cele două țări, probleme privind situația rezidenților britanici din Uganda și alte probleme inte- resînd cele două țări. Agențiile Reuter și Associated Press relatează că, la sfîrșitul acestei runde de convorbiri, președintele Idi Amin a anunțat punerea în libertate a profesorului englez Dennis Hills. în vîrstă ■de 61 de ani, condamnat la moarte de către unxtribunal militar ugandez.
CONVOCAREA PARLA 

MENTULUI INDIAN• PREȘEDINTELE INDIEI, Fakhruddin Aii Ahmed, a semnat, miercuri, decretul cu privire la convocarea sesiunii Parlamentului Indiei pentru 21 iulie — anunță agenția Press Trust of India. în cadrul sesiunii — relevă agenția menționată — va fi examinat decretul președintelui Fakhruddin Aii Ahmed privind instituirea stării excepționale pe întreg teritoriul țării.

Imagine din Ulan Bator

Jumătate din întreaga produc
ție industrială, cel de-al doilea 
centru economic — orașul Dar- 
han, situat în nordul țării - 
oferă, cît se poate de sugestiv, 
imaginea ritmului nou ce mo
difică peisajul contemporan 
mongol. Avînd numai 15 ani 
de existență, acest oraș, cu o 
populație de aproximativ 
30 000 locuitori ce nu depășesc 
media de vîrstă de 24 de ani, 
participă în prezent în propor
ție de 20 la sută la întreaga 
producție industrială a Mongo
liei. Aici a fost creată o im
portantă bază energetică a 
țării. Pilonii liniei de înaltă 
tensiune, plecînd de la termo
centrala din Darhan, traver-

în ce mai mare în circuitul eco
nomic al Mongoliei populare.

Tabloul realizărilor desprinse 
din sectorul dezvoltării econo
mice trebuie întregit și cu 
date din domeniile dezvol
tării învățămîntului, culturii, a- 
sistenței sociale, construcțiilor 
de locuit. în 1934 doar 4,1 la 
sută din populația Mongoliei 
știa să scrie și să citească. 
Astăzi, fiecare al patrulea lo
cuitor este încadrat 
formă de instruire, în
funcționînd 559 de școli gene
rale, 19 institute de învățămînt 
mediu și 6 institute superioare.

într-0 
țară

DOINA IOVĂNEL

încheierea vizitei ministrului
afacerilor externe al României în R. P. MongolăA

externe alMinistrul afacerilor Republicii Socialiste România, George Macovescu, a în zilele de 5—9 iulie zită oficială de prietenie în Republica Populară Mongolă, la invitația Guvernului Republicii Populare Mongole.In timpul vizitei, ministrul a- facerilor externe al Republicii Socialiste România a fost primit de Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole, și de Jambin Batmunh, membru al Biroului Politic al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole.Intre George Macovescu, membru al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe al R.S.R., și Lodonghiin Rincin, membru al C.C. al P.P.R.M., ministrul afacerilor externe al R.P.M., a avut loc un schimb rodnic de păreri privind extinderea și aprofundarea continuă a relațiilor româno-mongole, precum și în legătură cu problemele internaționale actuale de interes reciproc. Ambii miniștri s-au informat reciproc despre succesele obținute în ultimii ani în construcția socialismului în țările lor.Miniștrii afacerilor externe au constatat cu satisfacție că relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre cele două . țări se dezvoltă cu succes, spiritul convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și , tovarășul Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole, avute in luna iunie 1971 la Ulan Bator, în interesul ambelor țări, al cauzei păcii și socialismului.Miniștrii au relevat dezvoltarea pozitivă a colaborării economice și tehnico-științifice dintre cele două țări și și-au exprimat convingerea că înființa-

întreprins,1975, o vi-

în

rea Comisiei interguvernamen- tale româno-mongole de colaborare economică și tehnico-știin- țifică, în decembrie 1973, oferă un cadru propice extinderii și adincirii conlucrării bilaterale, corespunzător intereselor ambelor țări.Părțile vor dezvolta și întări și în viitor colaborarea economică și tehnico-științifică intre R. S. România și R. P. Mongolă atit pe plan bilateral, cît și în cadrul Consiliului de Ajutor E- conomic Reciproc, pe baza realizării Programului complex al adincirii și perfecționării in continuare a colaborării și dezvoltării integrării economice socialiste a țărilor membre C.A.E.R.în vederea dezvoltării continue a schimburilor culturale și științifice dintre cele două țări, ministrul român al afacerilor externe și ministrul mongol al a- facerilor externe au semnat,. în numele guvernelor lor, Acordul de colaborare culturală și științifică între Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă.S-a subliniat hotărîrea comună a celor două părți de a adinei continuu prietenia și colaborarea multilaterală dintre statele socialiste, de a întări unitatea lor, pe baza principiilor marxism- leninismului și internaționalism mului socialist.Examinînd problemele internaționale, cei doi miniștri au constatat cu satisfacție că, în ultimii ani, au loc mari mutații, în favoarea socialismului, păcii și destinderii internaționale, și au subliniat că, in acest domeniu un rol important revine inițiativelor și eforturilor Uniunii Sovietice și celorlalte țări socialiste, ale tuturor forțelor iubitoare de pace, antiimperialiste și progresiste din lume. Părțile au exprimat hotărirea de a depune și de acum înainte eforturi susținute pentru ca procesele pozitive care au loc să fie întărite și dezvoltate, pentru consolidarea cursului spre destindere, înțelegere și colaborare.In continuare, în comunicatul comun se subliniază :Miniștrii și-au exprimat satisfacția pentru rezultatele convorbirilor și tratativelor, care au

decurs într-o . atmosferă caldă, prietenească, în spiritul înțelegerii și respectului reciproc. Potrivit aprecierilor ambelor părți, convorbirile și negocierile purtate constituie o contribuție la dezvoltarea și întărirea pe mai departe a prieteniei și colaborării dintre cele două țări, ceea ce are o mare importanță pentru consolidarea unității țărilor socialiste, în . interesul asigurării păcii și securității popoarelor.
★La încheierea vizitei în R. P. Mongolă, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a oferit la Ambasada din Ulan Bator un cocteil la care au participat D. Gombojav, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, L. Rincin, B. Dagva- suren, șeful Secției relații externe a C.C. al P.P.R.M., alte " cialități mongole și șefi ai siunilor diplomatice. Au parte membri ai delegației Ambasadei române.La plecarea din Ulan Bator, ministrul român a fost condus la aeroport de Lodonghiin Rincin și alte oficialități mongole. Erau prezenți Traian Gîrba, ambasadorul României la Ulan Bator, și membri ai Ambasadei române.

ofi- mi- luat și ai

★în drum spre patrie, ministrul român a făcut o escală Ia Moscova.La plecarea spre București, George Macovescu a fost salutat de N. N. Rodionov, adjunct al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., de funcționari superiori din M.A.E. sovietic.A fost prezent Gheorghe Ba- drus, ambasadorul țării noastre în Uniunea Sovietică, și membri ai Ambasadei.Joi dimineața tovarășul George Macovescu s-a înapoiat în Capitală.La sosire, pe aeroportul Oto- peni, ministrul român a fost in- timpinat de Vasile Gliga și Constantin Oancea, adjuncți ai ministrului afacerilor externe, de funcționari superiori din M.A.E.Erau prezenți Giambyn Nia- maa, ambasadorul R.P. Mongole, și V.I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.
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