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tovarășului Nicolae Ceaușescu

Județul Botoșani
raportează 

planului
Mult stimate și iubite tova

rășe Nicolae Ceaușescu,

Cu nemărginită bucurie, sa
tisfacție și mindrie patrioti
că, comuniștii, L ,i oamenii 
muncii din județul Botoșani 
raportează conducerii parti
dului, dumneavoastră perso
nal, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. realizarea preve
derilor planului cincinal 
1971—1975 in ziua de 11 iu
lie 1975.

Ingăduiți-ne să folosim a- 
cest prilej pentru a vă re
afirma adinca noastră recu
noștință și aleasa prețuire.

Exemplul dumneavoastră 
de totală angajare, dîrzenie 
și bărbăție, de fierbinte pa
triotism și măreție sufleteas
că. excepționalele calități de 
conducător comunist pe care 
le-ați dovedit in întreaga ac-

Județul 
raportează 

recoltării
Comuniștii, toți oamenii 

muncii din județul Brăila, 
îmbărbătați de înflăcărată 
chemare adresată de dum
neavoastră. mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. în
tregului partid. întregii noas
tre națiuni, de a acționa cu 
toate forțele pentru a înlă
tura grabnic efectele inun
dațiilor, și-au amplificat e- 
forturile desfășurind zile și 
nopți de-a rindul o luptă 
dirză străbătută de un fier
binte patriotism pentru re
alizarea întocmai a sarci
nilor izvorîte din Decretul 
prezidențial cu privire Ia in
stituirea stării de necesitate.

Strălucitul dumneavoastră 
exemplu personal, neobosita 
activitate de conducere ne
mijlocită a acțiunii de im
portanță națională pentru 
zăgăzuirea apelor și orga
nizarea exemplară a muncii 
în toate sectoarele. ne-au

realizarea 
cincinal 
tivitate au ieșit încă o dată 
în evidență în ultimele zile, 
cînd, zi și noapte, ați fost 
prezent și ați condus nemij
locit lupta, acolo unde era 
mai greu. împotriva stihiilor 
dezlănțuite ale naturii. în zo
nele afectate de inundații.

Mobilizați de însuflețitorul 
dumneavoastră exemplu, co
muniștii, toți locuitorii jude
țului și-au înzecit eforturile 
pentru ca prin sporirea pro
ducției in industrie, prin 
slrîngerea fără nici un fel 
de pierderi a recoltei în agri
cultură să-și aducă contribu
ția la diminuarea pagubelor 
produse de calamități in ce
lelalte zone ale țării.

In aceste momente în care 
trăiesc bucuria unui marc 
succes, oamenii muncii de pe

(Continuare în pag. a IV-a)

Brăila 
terminarea 
griului

însuflețit in lupta pentru 
slrîngerea operativă a între
gii recolte de păioase și exe
cutarea de calitate a celor
lalte lucrări agricole de se
zon. Măsurile luate de Bi
roul Comitetului județean de 
partid s-au materializat in 
folosirea cu randament ma
xim a bazei tehnice de care 
dispunem, a tuturor forțelor 
umane din comunele și sa
tele județului. Acționînd cu 
fermitate în condițiile grele 
create de revărsarea apelor, 
manifestând în permanentă o 
înalță conștiință politică, me
canizatorii. țăranii coopera
tori. specialiștii, toți locui
torii satelor, în frunte cu 
comuniștii, au muncit cu 
abnegație și eroism pentru 
a limita urmările inundațiilor 
și a strînge cît mai grabnic 
recolta. Pe terenurile unde

(Continuare în pag. a IV-a)

CONVORBIRI OFICIALE INTRE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUSESCU

Șl CANCELARUL FEDERAL AL AUSTRIEI, 
BRUNO KREISKY

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a avut, vi
neri, 11 iulie, convorbiri oficiale 
cu cancelarul federal al Repu
blicii Austria, dr. Bruno Kreisky.

La convorbiri au participat :
Din partea română — tovarășii 

Manea Mănescu, prim-ministâjti 
al guvernului. Ion Pățan. viffe- 
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și 
Cooperării economice internațio
nale, loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini 
greliS .Vașile <Gliga. adjunct al 
ministrului afacerilor externe. 
Constantin Stanciu. adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice interna
ționale, Cornel Hidoș, adjunct, 
al ministrului muncii. Dumitru 
Aninoiu. ambasadorul României 
la Viena. Iuliu Dobroiu. direc
tor în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Din partea austriacă — Josef 
Staribacher. ministrul federal al 
comerțului, industriei și mește
șugurilor Werner Sautter, am
basadorul Austriei la Bucu

rești, Wilhelm Hrdlitschka, 
președintele Camerei de Muncă 
din Austria, Gustav Zeillinger, 
deputat in Consiliul Național, 
vicepreședinte al Partidului Li
berai din Austria. Arthur Mus- 
sil. deputat in Consiliul Națio
nal, secretar general al Camerei 
Federale de Comerț din Austria, 
Otto Gatscha. șeful Secției pen
tru industria etatizată de Ia Can
celaria Federală. Ludwig Stei
ner, ambasador, șeful Direcției 
Politice, din Ministerul Federal 

Dejun oferit 
de președintele Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu 
în pagina a 5-a

al Afacerilor Externe. Otto Li- 
bal. deputat in Consiliul Națio
nal. președintele Grupului par
lamentar de prietenie Romania- 
Austria, Franz Geist. director 
general, consilier montan H. C., 
președintele Consiliului Societă
ții Anonime Austriece de Admi
nistrație Industrială, Maximilian 
Fălbi. consilier ministerial, șef 
de.secție ip Ministerul Federal 
pentru Comerț, Industrie și Meș-

(Continuare în pag. a V-a)

CONVORBIRI OFICIALE INTRE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUSESCU SI PRIMUL MINISTRU 

AL STATULUI TRINIDAD-TOBAGO, 
ERIC EUSTACE WILLIAMS

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a avut, vi
neri, convorbiri oficiale cu pri
mul ministru al statului Trini- 
dad-Tobago, Eric Eustace Wil
liams.

La convorbiri au participat:
Din partea română — tovară

șii Manea Mănescu, prim-minis- 
tru al guvernului, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne. loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini 
grele, Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economi
ce internaționale, Gheorghe Pa
coste, adjunct al ministrului mi
nelor, petrolului și geologiei. 
Constantin Oancea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe. 
Dănilă Petrache, ambasadorul 
României în Trinidad-Tobago.

Din partea statului Trinidad- 
Tobago — Victor Lionel Camp
bell, ministrul lucrărilor publi
ce. Eustace Seignoret, ambasa
dor, reprezentant permanent al 
acestui stat la O.N.U., Kenneth 
Julien, președintele Consiliului 

Consultativ pentru știință și teh
nologie. vicepreședinte al Cor
porației pentru dezvoltare in
dustrială, Isidore Rampersad, 
secretar permanent al primului 
ministru. Conrad O'Brein. Cari 
Tuli, senatori, și James O’Neil 
Lewis, ambasadorul statului Tri
nidad-Tobago la București.

în timpul convorbirilor, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Eric Williams 
au subliniat cu satisfacție fap
tul că intre cele două state s-au 
statornicit rodnice raporturi de 
conlucrare, exprimind, totoda
tă, convingerea că există largi 

Dineu oferit
de președintele Nicolae Ceaușescu
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posibilități de a se dezvolta o 
colaborare tot mai strinsă și mai 
fructuoasă între România și Tri
nidad-Tobago, în folosul ambe
lor popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

în acest cadru, au fost exa
minate și stabilite modalități și 
acțiuni concrete menite să ducă 
la amplificarea și diversificarea, 
pe multiple planuri — politic, 
economic, tehnico-științific și 
cultural — a raporturilor priete
nești dintre cele două țări și 
popoare.

(Continuare în pag. a V-a)

Mobilizați de chemarea 
secretarului general al 
partidului, de exemplul 
său de patriotism și dăruire 

comunistă

TINERII ȚĂRII ÎN PRIMELE RÎNDURI 

ALE BĂTĂLIEI ÎMPOTRIVA CALAMITĂȚII, PENTRU 

APĂRAREA Șl SPORIREA AVUȚIEI POPORULUI

OBIECTIVELE PRIORITARE ALE ACESTOR ZILE=
• Să facem din ziua de duminică o zi de muncă intensă, cu rezultate ț 

ț record pe frontul bătăliei pentru recuperarea pagubelor, pentru producții î 
J suplimentare și mai mari în toate întreprinderile! Să nu precupețim nici ț 

ț un efort pentru ca, de dimineață pînă seara, cu toate mijloacele, să strîn- ! 
I gem roadele cîmpului, să contribuim la efectuarea celorlalte lucrări ț 

ț necesare in agricultură ! jj

• Pagubele produse de inundații sînt mari. Reface
rea și recuperarea presupun efort intens, organizare 
exemplară a muncii fiecărui om

• Acțiune energică, participare masivă la construi
rea și întărirea digurilor, pentru a preintîmpina re
vărsarea apelor

• Constituite în detașamente speciale, mari forțe 
umane trebuie să grăbească strîngerea recoltei, să 
contribuie la toate operațiunile de refacere

• Muncitorii, funcționarii, specialiștii — în schimburi 
prelungite

• După orele de producție - cu toții în cîmp, la cu
lesul roadelor

• Eforturi încordate pentru realizarea unor produc
ții suplimentare, pentru creșterea producției desti
nate exportului

----------------------------------------------------
Vara 1975: Pagini de jurnal

La Galafi, in șantierul na
val am intrat pentru prima 
dată in sala de mașini a unui 
ras. Era un vas mare pentru 
Norvegia ți cind am coborit 
in peștera din adincul lui 
am incercat aceeași senzație 
pe care am avut-o cind am 
coborit pentru prima dată in 
mină. Acolo, colegul 
meu Gheorghe Cucu i-a 
fotografiat pe frun
tașii Mărgărit Belgiu- 
geanu și Gheorghe Ro
goz, mecanici, care 
abia au intors capul să 
vadă ce eveniment li 
se intimplă lor: a 
venit presa să-i fotografieze. 
Era o căldură specifică, o 
căldură inventată, de metal, 
care nu avea nici o legătură 
cu cea de afară, în care 
dospea Dunărea miloasă și 
umflată, bombă cu explozie 
intîrziată. Abia acolo. în sala 
mașinilor, din , vasul acela 
pentru Norvegia, care era 
aproape gata, am auzit clar, 
aproape real, ticăitul ceasu

lui amenințător care era ini
ma Dunării de afară. Gheor
ghe Rogoz și Belciugeanu 
Mărgărit, fruntașii, se gră
beau, erau aproape de ter
minarea schimbului și ieșeau 
afară la dig. I-am așteptat, 
am incercat să ne facem că 
nu observăm că ne înăbu

șeam, neobișnuiți cu apăsă
toarea peșteră metalică, am 
vrut să vedem cum privesc 
ei aerul și Dunărea și lumi
na soarelui. Dar n-am obser
vat decit că sînt foarte tineri, 
abia afară am văzut asta, lu
mina crudă le-a arătat obo
seala și se știe că oboseala 
pe chipul tinăr îi scoate în 
evidență suava, aproape vul
nerabila puritate. Ei insă nu 

au privit Dunărea, nici mă
car profesional, nici măcar 
intr-o rapidă ochire, nici nu 
au tras adine aer in piept, 
ci s-au dus alături de cei
lalți, să-și ia uneltele și s-au 
apucat aproape imediat de 
lucru, tăcuți și din pricina 
lor, din pricina felului res

pectuos in care îi ur
măream de la distan
ță, impresionați de în- 
dirjirea aceasta tăcută 
care materializa, din
colo de orice gest, 
ideea de luptă. Am 
văzut cu alți ochi di
gul insuși. El, acolo, 

la Galați, in incinta șan
tierului naval, lingă co
losul cu catarge, lingă 
macarale și huruit, și căști de 
protecție și strigăte răgușite, 
și salopete și sudoare, strivit 
de mulțimea de cazmale și 
trupuri tinere cățărate pe el,

SMARANDA JELESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

„Acțiunea
j Dunărea”

CRESC 
COTELE 

FLUVIULUI,
CRESC 
COTELE 

REZISTENTEI 
OAMENILOR

Reporterii noștri 

aflați pe cursul Dunării 

transmit din :

Moldova Nouă, Calafat, 
Zimnicea, Giurgiu, 

Brăila, Galați 
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SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI A 
VIZITA T, MIERCURI, JUDEȚUL BRASOV, STABILIND 
SARCINI URGENTE LA REALIZAREA CĂRORA 
UTECIȘTII, TOȚI TINERII TREBUIE SĂ TREACĂ 

NEÎNTÎRZIAT

Ce măsuri ați luat, 
cum acționați acum ?

Ne răspunde tovarășul CONSTANTIN FAINA, 
prim secretar al Comitetului județean Brașov 

al U.T.C.
— După vizită de lu

cru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu am reanalizat în
tregul potențial de forță tâ
nără și am trecut la mobi
lizarea ei. Dispunem de un 
detașament numeros și pu
ternic de peste 23 000 tineri 
pe care îi putem pune la 
dispoziția agriculturii și de 
care, fără îndoială, este mare 
nevoie la lucrările de dega
jare a apelor, la recoltat și 
la îngrijirea culturilor, pre
cum și în zootehnie. In ur
ma revizuirii sistemului 
nostru propriu de a-i mobi
liza pe acești tineri care 
sint cooperatori, navetiști, 
studenți, elevi, tineri din 
tabere, nefamiliști din co
mune și mulți alții sîntem 
convinși că vom putea răs
punde chemărilor și vom 
putea da un ajutor eficient 
pe care il dorim. desigur, 
pe deplin valorificat. Deoa
rece activiștii noștri sînt re
partizați în punctele cala
mitate ale județului, răspun-

zînd fiecare de o anumită 
parte, am propus ca și ti
nerii să fie repartizați con
stant pentru a lucra în anu
mite zone și nu la întâm
plare. Citeva exemple vor 
concretiza eforturile tineri
lor mobilizați pentru salva
rea și întreținerea recoltei. 
Numai în aceste zile se află 
pe ogoarele județului 11000 
tineri care au lucrat la eva
cuarea apei de pe terenurile 
pe care mai băltea. In zona 
Făgăraș : 1 130 tineri. In
aceeași zonă, la întreținerea 
culturilor de cartofi și a sfe
clei de zahăr se află 400 de 
uteciști. în zona Rupea, grav 
lovită de apele dezlănțuite, 
un detașament de 800 de ti
neri lucrează la întreținerea 
culturilor din C.A.P.-urile 
Homorod, Șarj, Bunești. In 
aceeași zi. in C.A.P.-urile din 
Hălciu, Hărman, Tărlungeni, 
Bod, Stupini și altele 7 800 
de elevi, studenți și munci-

(Continuare în pag. a IV-a)
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„Acțiunea Dunarea
MOLDOVA NOUA

De-a lungul, Dunării în toată 
zona de sud a județului Caraș- 
Severin se lucrează intens 
din zori și pînă seara tîrziu. La 
ora 6 dimineața peste 3 000 de 
oameni muncitori, funcționari, 
militari, elevi, pionieri. copii 
organizați pe sectoare munceau 
la ridicarea și consolidarea di
gurilor și la recoltat. De la 
Baziaș și pînă la Cozla. ultima 
localitate pe coastă de pe teri
toriul județului Caraș-Severin, 
toate forțele au. fost mobilizate 
la acțiunile de preîntîmpinare 
a inundațiilor. La ora 9 dimi
neața apele Dunării măsurau 
la Moldova Veche 589 4- 2 cm 
iar la ora 12 591 -|- 2 cm. Așa
dar, atenție, ritmul de lucru 
trebuie mărit de la oră la oră. 
La Moldova Veche încă din pri
mele ceasuri ale dimineții, 500 
de cooperatori, muncitori, elevi 
din comunele Liuvcova. Dren- 
cova, Cozla au continuat lucră
rile de terminare a digului în 
dreptul localității Berzasca, alți 
1015 oameni dintre care peste 
500 de tineri mineri de la în
treprinderea minieră Moldova 
Nouă. înainte sau după ieșirea 
din schimb, muncitorii de la 
șantierele de construcții, de la
T.C.M.M. și lotul 103. ajutați de 
colective de oameni ai muncii 
din cadrul Consiliului popular, 
al spitalului și de la întreprin
derea comercială, lucrau la înăl
țarea digului pentru protejarea 
culturilor C.A.P. Moldova Ve
che, a stației de apă a orașului.

O bună organizare a acțiuni
lor de preîntîmpinare a inun
dațiilor înseamnă repartizarea 
precisă a fiecăruia, a grupuri
lor de intervenție. Astfel, la 
dig sub conducerea activiștilor 
Constantin Albu, Iliescu Dan, 
Lovicici Maltet, Sava Miloevici 
membri ai comitetului orășe
nesc U.T.C. Moldova Nouă, au 
fost concentrați tinerii munci
tori mineri, constructori cu ex
periență. Am întîlnit aici tineri 
din 3 organizații U.T.C. de la 
întreprinderea minieră, de la
T.C.M.M. și autobază. Tovarășul 
Crăiniceanu Ion, secretarul co
mitetului U.T.C. de la între
prinderea minieră, a condus de 
dimineață și pînă noaptea tîr
ziu un grup de peste 200 de 
uteciști minieri. „Este a patra 
zi în care fără 'preget tineretul 
din întreprinderea noastră par
ticipă la înălțarea digului. Ime
diat după ieșirea din schimb, 
minerii tineri și vîrstnici, au 
lucrat cu lopeți Ia căratul și bă
tutul pământului Ia dig“.

Din 4 în 4 ore oamenii află 
și își repetă unii altora noile cote 
ale Dunării la Baziaș, la Dren- 
cova, la Moldova. Ore de mun
că neobosită, de speranță.

Alina popovici

CALAFAT
Riul Dunărea atinsese aici 47 

cm pește cota de atenție și. 
deși prognozele hidrologice nu 

amintesc încă de inundație, în 
mai multe locuri apele fluviului 
s-au infiltrat mult în teren. Pe
ricolul deci există. Calafat în
seamnă la această oră, fie și nu
mai din punct de vedere admi
nistrativ, 20 km lungime : de la 
Golenți la Ciupercenii Vechi. 
De mai multe zile acest tronson 
al Dunării a devenit un front 
de ample acțiuni strategice de 
salvare și punere la adăpost a 
recoltei și a altor bunuri, de 
prevenire și combatere a inun
dațiilor.

OPERAȚIUNEA GOLENȚI

A început în ziua de 10 iulie 
la ora 11. La ora 13,30 se intrase 
deja în dispozitiv. 300 de mili
tari, aparținînd trupelor Ministe
rului de Interne din unitatea 
comandată de col. Emil Pușcaș, 
și-au ocupat posturile riguros 
repartizate de-a lungul unui dig 
de 4 km între Golenți și punctul 
numit „Țiglărie". Aceasta este 
zona cu cel mai înalt grad de 
pericol, aici apa se infiltrează 
pină la talpa digului. O luptă 
pentru fiecare centimetru cuce
rit în înălțime. Noaptea s-au a- 
prins proiectoarele. La ora 1, 
după miezul nopții, cînd în sfîr- 
șit trebuia și un moment de o- 
dihnă, digul se înălțase de 6 me
tri. Dimineața, la ora 5, bătă
lia a fost reluată. în locul ar
mamentului de instrucție — 
buldozere, excavatoare. auto
basculante. La ora 14, tovarășul 
colonel Ion Șerbănescu ne infor
mează că punctele sensibile de 
pe dig au fost consolidate. Se' 
lucrează intens la supraînălța- 
rea lui. A noua zi de luptă cu 
apele — aici, a doua — aduce 
în prim plan abnegația ostașilor : 
Viorel Sandii. Octavian Bucată 
— soldați : Gheorghe Steinger și 
Gheorghe Crișan — caporali ; 
Nicolae Calotă. Gheorghe_Pătu- 
îeanu — locotenenți ; 
Velicu și Stancu ~ 
cotenenți majori, 
cei 300 de tineri 
proaspăt recruți, 
rămînțul militar 
fapte de muncă.

Teodor 
De 
în 
vor

Și

George
— lo- 

altfel. toți 
uniformă, 
întări ju- 
cu aceste

fluviului

DETAȘAMENTELE SPECIALE 
IN ACȚIUNE

în spatele frontului de pe dig, 
în linia a doua de luptă se dă 
bătălia pentru salvarea recoltei, 
adăpostirea tuturor bunurilor a- 
menințate, pentru desfășurarea 
în ritm susținut a întregii acti
vități din unitățile economice. 
Aplicînd în practică imediat in
dicația secretarului general al 
partidului, la Calafat s-au or
ganizat detașamente speciale de 
muncă. 1 500 de oameni, între 
care jumătate tineri, au parti
cipat la scoaterea din calea apei 
a_ 4 000 mc de piatră, lemn și 
cărbune din port; lucrează in
tens la recoltarea griului din 
zona pasibilă de a fi inundată, 

’ se consolidează diguri menite să 
apere 200 hectare cu porumb, în 
paralel, procesul de producție 
continuă neîntrerupt în între
prinderea „Textila" și Fabrica 
de conserve. La „Textila" s-a 
realizat pînă Ia această oră o 
producție suplimentară de peste 
3 milioane lei. „Conservele" pre
iau și prelucrează zilnic întrea
ga cantitate de legume adusă 
din cimp. Schimburile de zi din 
industrie s-au constituit și ele 
în detașamente muncitorești 
speciale care, după terminarea 
programului, lucrează încă 4 ore 
acolo unde imperativele acestor 
zile o cer. „Sînt peste 800 de 
membri în acest detașament — 
ne spune tovarășul Ionică Rada, 
secretarul comitetului orășenesc 
de partid — organizați pe gru
pe de acțiune, care vin in spri
jinul celor 1 500 de oameni mo
bilizați in «Acțiunea Dunărea».

ZIMNICEA
Dunărea a scăzut astăzi cu 

cm față de nivelul înregistrat 
vineri. Cota de inundații este 
totuși depășită cu 45 cm impu- 
nind o supraveghere permanen-

orașul de 
In fața 

au fost 
protecție.

tâ a întregului dig și. în special, 
a punctelor critice, Fățana, Gor
gan și zona port-cale ferată. 'Co
mandamentul orășenesc a stabi
lit 11 echipe de supraveghere a 
digului care va apăra 
furia apelor fluviului, 
digului lung de 5 km 
implantate fascine de
Peste 10 000 saci cu pămint sint 
folosiți pentru consolidarea și 
înălțarea digului așteptîndu-se 
ca Dunărea să atingă in ziua de 
13 cota maximă. întreaga porți
une a digului este iluminată, e- 
chipe speciale de supraveghere 
menținînd permanent legătura 
telefonică cu Comandamentul b- 
rășenesc. Totodată în zonele a- 
gricole se desfășoară cu intensi
tate bătălia recoltei. Griul a fost 
recoltat, in proporție de 60 la 
sută. La I.A.S. Zimnicele, zilnic 
peste 300 de tineri recoltează 
manual ultimele hectare cu grîu. 
Organizate de Comitetul orășe
nesc U.T.C., 4 echipe speciale 
acționează pentru mobilizarea 
tuturor elevilor, a tuturor tine
rilor din oraș și din împreju
rimi. Au fost mobilizați și tineri 
incă neincadrați in producție. 
Gheorghe Tudose, secretarul Co

ION ANDREITA 
PAVEL PERFIL 
VASILE RANGA 

VALERIU TANASOFF

mitetului orășenesc U.T.C., mem
bru al Comandamentului de a- 
părare, ține să evidențieze câțiva 
tineri care s-au detașat prin re
zultatele muncii lor, prin exem
plul pe care îl dau tuturor in 
lupta pentru recoltarea griului 
zimnicean : Anghel Rotaru, Con
stantin Scumpu, Cristei Bărines- 
cu, Maria. Cernat. Elevi, studenți, 
cadre didactice, cooperatorii, din 
zorii zilei pină noaptea tirziu 
fac tot ceea ce este posibil peh- 
tru ca pină duminică, cind Du
nărea va atinge la Zimnicea co
ta maximă, griul să fie recoltat 
și adăpostit.

DAN VASILESCU

GIURGIU
Odată cu instituirea stării de 

necesitate și cu formarea co
mandamentului de inundații, la 
Giurgiu au luat ființă echipe și 
brigăzi care au început să lucre
ze prin rotație în schimburi pre
lungite, do 10—12 ore. Activita
tea s-a extins pentru urgentarea 
lucrărilor la navele care trebu

iau reparate, 6 Ia număr, precum 
și a celor care prezentau peri
colul inundării în' cale, la înăl
țarea digurilor de protecție, des
congestionarea căilor de acces și 
umplerea cu pămint a peste 
2 500 de saci. „Tinerii de la 
Șantierul naval s-au evidențiat 
cu toții, ne spune Constantin 
Brătan, secretarul comitetului
U.T.C. Remarc totuși activitatea 
deosebită depusă de electricianul 
Gheorghe Vișan, care, împreună 
cu echipa lui. formată din 5 
băieți, a stat pe șantier 2 zile și 
2 nopți. Ei au avut sarcina de 
a verifica întreaga instalație e- 
lectrică de pe șantier și de a 
face un circuit suplimentar, un 
grup electrogen necesar ilumi
nării pentru intervențiile de 
noapte. Au pus lămpi la coti
turile digului și în locurile con
siderate vulnerabile". în cele 7 
sectoare ale digului de 4 km 
lungime, care a fost înălțat cu 
un metru, tinerii veghează per
manent, zi și noapte, trecerea 
Dunării, măsurînd din 2 in 2 ore 
nivelul apei.

MARIA PREDA

BRAELA
Digul pe care Brăila l-a ri

dicat în calea Dunării s-a termi
nat. El este capabil să țină piept 
unui fluviu cu o cotă de 7 me
tri, deși cota de inundație este 
610. Cota la zi este 583 și se 
așteaptă ca mîine să fie 585. 
Dunărea crește în fiecare zi 
cite puțin, dar oamenii nu con
sideră că digul, odată încheiat, 
ei pot să stea liniștiți. Intii de 
toate se cercetează atent fiecare 
punct nevralgic al digului, se 
consolidează mereu partea din 
zona Vărsătura, unde pămintul 
este mai lăsat, se verifică cotele 
de înălțime. La acțiunea „digul" 
au participat 8 000 de tineri. As
tăzi am găsit pe 600 dintre ei, 
de la Grupul școlar Progresul 
care 
saci 
neri 
rul“.

încăpeau ultimii 500 de 
necesari, alături de alți ti
de la Cooperativa „Viito- 
„Tehnocasnica". C.F.A.

Ofensiva producției industria
le brăilene continuă. Astăzi, în 
întreprinderile orașului, cu ad
mirabila capacitate de efort care 
îi caracterizează, muncitorii au 
dat noi depășiri de plan. Cîteva e- 
xemple : astăzi, întreprinderea 
„Laminorul" a dat 7.5 tone la
minate peste' plan. 4,8 tone cuie 
peste plan ; la întreprinderea 
de reparații Brăila depășirile de 
azi Însumează peste 30 000 lei, 
la Direcția navală fluvială ele 
se ridică la 70 000 lei, la între
prinderea de construcții-montaj 
s-au realizat 35 000 lei peste 
plan, la termocentrală 800 000 lei.

Un exemplu de solidaritate și 
înțelegere a situației o dau oa
menii muncii din agricultură, în 
zonele greu afectate de inunda
ții. Astfel, la Surdila-Găișeanca, 
comună in care Buzăul a făcut 
ravagii, au venit cooperatorii 
din două consilii intercoopera- 
tiste învecinate, Ianca și Cireșu, 
care au muncit cu abnegație și 
din greu la evacuarea apelor de 
pe 1 150 hectare. 5 000 oameni, 
printre care 2 000 tineri au lucrat 
la construirea unui canal de de
versare. Pînă la ora cînd trans
mitem erau săpați 19 000 mc de 
pămint. Printre cei 5 000 de oa
meni erau și 350 de elevi de Ia 
Școala profesională „Progresul". 
O acțiune similară a :
loc astăzi și în raza <
siliului intercooperatist 
lău, Galbenu, Vișani unde 
oameni au acționat pentru 
coltarea ultimelor hectare 
grîu din pămînturile care 
au apă. La Grădiștea, 400 de ti
neri au înălțat digul pe o por
țiune de 300 m care mai prezintă 
incă nesiguranță, au săpat un 
canal pentru desecarea a 50 hec
tare de teren agricol, s'coțind 
diri mii 200 kg de ceapă. în 
Insula Mare a Brăilei, mindria 
județului, bătălia pentru recoltă 
s-a dat concomitent cu bătălia 
cu Dunărea. Aceasta este stăvi
lită în toate punctele nevralgice, 
se consolidează digul de 156 km. 
a început lupta cu pericolul 
„subtil" provocat tot de ridica
rea Dunării, infiltrațiile de apă 
freatică. 20 de screpere, 7 auto- 
screpere, 7 buldozere. 4 dragline, 

avut 
con- 
Jir- 
500

I re
de 

mai

80 de autobasculante, 3 autogre- 
dere dau zi și noapte, în punc
tele critice, alături de zidul viu 
al oamenilor, această bătălie. 
Pentru perioada critică a cotei 
maxime mai sînt pregătite 12 
dragline, 22 buldozere, 25 bascu
lante, 2 săpători de canale. Dar 
despre Insula Mare a Brăilei 
vom reveni mai pe larg.

SMARANDA JELESCU

GALAȚI
La Galați, Dunărea a mai 

crescut cu cîțiva centimețri. Apa 
clipocește la marginea cheiului, 
în unele locuri începe să se a- 
proprie de buza inferioară a di
gului. Dar digul crește continuu, 
solid, înălțat de brațe bărbătești. 
Ne oprim la tronsonul din be
ton ridicat și prin. contribuția 
studenților

„Muncim aici de 3 zile, ne 
spune studentul Trifon Beîacu- 
rencu, de la Universitatea din 
Galați. Aseară, cînd a plouat, 
am rămas la datorie. Turna cu 
găleata dar nu am lăsat uneltei» 
clin mîini. într-un fel, noi. stu
denții. susținem-aici primul exa
men în fața vieții. Un examen 
greu de verificare nu a cunoștin
țelor, ci a principiilor de viață". 
Interlocutorul nostru lucrează 
neobosit, deși are o mină ban
dajată. „Aseară, ne spune, am 
făcut o entorsă. Dar nu-i nimic".'

Printre cei 20 000 oameni care 
lucrează la dig intilnim tineri, 
din aproape toate întreprinderile 
din Galați. Brigăzile lor, ca la 
toate acțiunile desfășurate de 
organizațiile U.T.C., se disting . 
prin ordine și disciplină, prin 
inițiativă și colaborare. Remar
căm lipsa elevilor. „Astăzi i-am 
repartizat la digul din Șendreni, 
pe Șiret, ne spune Nicolae Si- 
mion, primul secretar al comi
tetului municipal U.T.C. Ei exe
cută acolo un dig de apărare a 
comunei Șendreni. Sînt peste 
2 000. Cota dăruirii lor este ma
ximă".

I. CHIRIC

Indiferent de condiții, folosind toate mijloacele

SPIC CU SPIC, GRIUL TREBUIE ADUNAT!
Brigada „Scînteii tineretului" transmite din județul Buzău

Mii de oameni 
intr-o cursă contra cronometru

Organizare exemplară, 
ritmuri de lucru înalte

Integrați în detașamente speciale, 
pionierii, elevii, studenții acționează 
energic acolo unde este nevoie de ei

Am fi putut relata la început 
despre efortul oamenilor din 
Bărăganul Buzăului de a recolta 
griul de pe cele peste 67 000 
hectare neafectate de ape. Dar, 
cele peste 1 000 hectare care au 
plutit deasupra unei pînze mo
cirloase, culese cu trudă dau 
măsura întregului efort depus 
în acest județ pentru ca nici un 
spic să nu rămină necules. De 
dimineața și pînă după apusul 
soarelui au înaintat centimetru 
cu centimetru mii de oameni, 
intr-o cursă contra cronometru, 
pentru că în cîmp îi așteptau și 
alte munci care nu trebuiau în- 
tîrziate.

CILIBIA - ZONA CEA MAI 
AFECTATA - REVINE 

LA NORMAL

...Scriam la începutul acestei 
săptămîni, martor fiind la nă
vala apelor care au cuprins co
muna și pămînturile sale, dar și 
la luciditatea și promptitudinea 
cu care s-a acționat din primul 
moment. Cele 200 de hectare 
s-au transformat în boabe în nu
mai 5 zile prin, mîinile coope
ratorilor și al unui masiv plu
ton de tineri veniți din comu
nele învecinate, neafectate de 
inundații, Țintești. Maxim, Ca- 
ragele, Luciu și din municipiul 
Buzău. Cu gîndul la casele lor 
măcinate de apă, cei din Cilibia 
nu au pregetat să doarmă doar 
cîteva ore pe noapte și să vină 
„la cules griul din orezărie" 
pentru că ei știu că-și vor re
face casele, pînă în toamnă, dar 
că acum se. dă bătălia griului, 
a recoltei ce trebuie pusă ta 
adăpost. Astăzi Se va termina 
seceratul și smulsul griului la 
Cilibia : în ședința de coman
dament s-a prevăzut repartiza
rea oamenilor la celelalte cul
turi. 1

TINERETUL ÎN PRIMA LINIE

Disciplină a muncii respectată 
exemplar — iată Ce se poate 
spune făcînd un sumar bilanț. 
Pogoanele.: 215 tineri au parti
cipat la secerat, iar alți 420 la 
întreținerea culturilor, Amaru : 
peste 300 au transportat circa 50 
tone baloți de paie și au pră
șit sfecla de zahăr și tutunul. 
Vadu Pașii : 250 au adunat și 
secerat spicele de grîu ; tinerii, 
In număr de 45, de la tabăra de 

pregătire pentru apărarea pa
triei au cules spicele Ia Năieni ; 
la Cilibia peste 300 tineri au 
participat la aceleași lucrări. 
Detașamente speciale de tineri 
din municipiul Buzău, formate 
din elevi și muncitori, în număr 
de peste 1 500, au recoltat ma
nual, au transportat paie și ba- 
loți în zonele Săgeata, Cotu Cio
rii, Cilibia. Alți 110 tineri me
canizatori din Buzău, de la în
treprinderea de utilaj tehnolo
gic, Metalurgica, întreprinderea 
de sîrmă, Fabrica de zahăr, in
dustria locală, participă timp de 2 
săptămîni la efectuarea lucrărilor 
de recoltat, arat și semănat la
S.M.A. Poșta Cîlnău, Mihăilești, 
Săpoca, Măgura, iar alți 70 de 
elevi de la Liceul mecanic nr. 
2 din Buzău au hotărît prelun
girea perioadei de practică pen
tru a lucra la S.M.A. Smeeni, 
Stilpu, Săhăteni în schimburi 
prelungite pe tractoare.

GRIUL A FOST RECOLTAT!

Astăzi ultimele 5 000 de hec
tare vor încheia recoltatul griu
lui în județul Buzău. La ora 
cind scriem aceste rinduri peste 
50 de unități agricole au rapor
tat „griul a fost îndeplinit". 
Nota telefonică nr. 111 din 11 iu
lie, adresată S.M.A.-urilor din 
județ conținea trei puncte : ară
turi pentru însămințări, schim
buri prelungite pe timp de 
noapte pentru balotat paie, se
mănat culturi duble.

La întoarcere, pe șoseaua Bu
zău — București, grupuri com
pacte de combine. „Este nevoie 
de noi in alte județe, ne spune 
capul coloanei, griul nu așteap
tă". Spre alte județe, pentru 
alte recolte ce nu pot aștepta.

ȘTEFAN DORGOȘAN 
NICOLAE ADAM 
ORESTE PLECAN

Nu trecuse cu mult de ora 
șase cind am ajuns in comuna 
Răcari. Cu coase sau seceri oa
menii se îndreptau spre lanurile 
de grîu. Cooperatorilor li se 
alăturaseră muncitorii și elevii 
constituiți în detașamente _ de 
lucru pentru a ajuta la strînsul 
recoltei. Numai de la întreprin
derea de industrie locală „Chi
mica", de la Ocolul silvic, de 
la cooperativa de consum, de la 
Centrul de legume și fructe s-a 
constituit un detașament de 200 
de oameni. Elevii liceului mixt 
cit și ai Școlii generale din lo
calitate au format un alt deta
șament insumind peste 100 de 
brațe. în cimp la punctul de 
lucru Abator, fiecare detașa
ment, fiecare întreprindere și 
școală are repartizată cite o 
suprafață cu grîu. La trei com
bine care bat spicele la stațio
nar, snopii sînt aduși cu brațele 
de către elevi.

în punctul de lucru Vlădioa- 
sa, pe lingă cei 160 de coopera
tori, elevii școlii generale din 
Ghimpați, 60 la număr, au 
constituit o brigadă care lucrea
ză numai la strînsul recoltei, în 
lanuri pe porțiunile mai ridicate 
au intrat și combinele. Ale
xandru Enache și Eugen Bălan 
veniți cu combinele Gloria de la 
Făgăraș, recoltaseră deja griul 
de pe 7 hectare, în timp ce co
legii lor de la secția din Răcari, 
Marin Dumitru, Nicolae Nico
lae, Marin Mircea, Dumitru Șer- 
ban, treieraseră 40 tone de grîu. 
CîmpUl rămîne curat deoarece 
mecanizatorii Constantin Serban 
și Gheorghe Apetrei balotează 
paiele rămase în urma combi
nelor. Peste două zile se poate 
trece și la semănatul culturilor 
duble.

De la tovarășa Maria Bilea, 
inginerul șef al cooperativei, am 
aflat că rîurile Dîmbovița și Co- 
lentina au inundat peste 500 de 
hectare cu grîu din cele 870 hec
tare semănate. „Pentru salvarea 
recoltei a fost nevoie de 
oameni. Aproape 1 000 de băr
bați. femei, tineri, elevi, • pio
nieri, timp de două zile au exe
cutat. 11 000 m.l. de canale pen
tru desecarea unei suprafețe de 
400 hectare. După scurgerea ape
lor tot ei string manual recolta.

Cu secera pe umăr, dar 
n-au tăiat un spic de 
grîu I Nu-i vede nimeni ?

Poate am fi încheiat aici re
latările noastre din comuna Ră
cari dacă in jurul orei 11 nu am 
fi întilnit în centrul comunei 
cîțiva elevi cu coasele și seceri, 
l-am întrebat dacă au tăiat vre
un spic de grîu. ni s-a răspuns 
că nu. Sint elevi ai școlii ge
nerale din localitate. Au ajuns 
in cimp la ora 9, iar la ora 11 
băteau străzile satului. Mergînd 
din nou în punctul de lucru A- 
bator, am văzut că în timp ce 
cooperatorii împreună cu munci
torii din unitățile amintite strin
genți de zor recolta, alți elevi 
de la școala generală și de la 
liceu, împreună cu cadrele di
dactice stăteau la umbră sau 
făceau baie in riul din apropie
re. (le au de spus cadrele di
dactice ?

OVIDIU MARIAN

TELEORMAN
începind de ieri, ia Alexan

dria, au fost constituite 138 de
tașamente care vor lucra în cele 
4 C.A.P.-uri și un I.A.S. la 
stringerea recoltei și efectuarea 
unor lucrări. Sint 56 de detașa
mente de muncitori, 20 de coo
peratori, 35 de personal T.E.S.A. 
Peste 1 800 de tineri au format 27 
de detașamente. Se lucrează cu 
un înalt spirit patriotic, cu res
ponsabilitate.

— In aceste zile, îmi spune 
tovarășul Ion Ribu, prim se
cretar al Comitetului orășenesc 
Alexandria al P.C.R., bătălia 
pentru recoltă se împletește cu 
bătălia pentru sporirea produc
ției în întreprinderi. O parte din ' 
unitățile noastre economice lu
crează în schimburi prelungite. 
Angajamentul anual a fost su
plimentat cu 12 461 000 lei, ceea 
ce înseamnă o producție globală 
peste sarcinile de plan ale a- 
cestui an cu peste 32 milioane 
lei. La indicațiile secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, personalul
T.E.S.A. lucrează zilnic în cimp 
cite 10 ore, Muncitori, ingineri 
și tehnicieni lucrează cite 4 ore " 
după program, iar elevii — 8. . 
ore. Sarcinile pe care ni le-am 
asumat sint mari.

Consemnăm citeva dintre ele : 
se va recolta manual inul de pe 
300 hectare, se va prăși porum
bul pe 605 hectare, ricin pe 25 
hectare, sfeclă de zahăr pe 25 
hectare, se vor transporta 1200 
tone baloți, se vor secera manual 
230 hectare de grîu etc. Angaja
mentele sint mari. . Vor trebui 
depuse eforturi susținute pentru 
ca ele să fie realizate in maxi
mum 4—5 zile. . t

Se lucrează în cîmp. Foarte 
mulți locuitori și-au mutat do
miciliul pe tarla. Elevii au răs
puns prezent. înainte ca soarele 
să se înalțe ei se află în lanurile 
de griu sau de porumb.

...C.A.P. Nanov, punctul Can
ton. Recolta e frumoasă. Aici 
muncesc peste 300 de elevi de la 
Grupul școlar „Rulmentul" : cu 
citeva zile în urmă au încărcat 
și descărcat 8 vagoane cu grîu. 
Acum smulg și seceră buruienile 
din porumb. Lfnii abia au învă
țat’să țină setera în mină, ășa 
cum sînt Florica Ilie sau Maria 
Colea. Profesoara Petra Stăn- 
ces-.-u, ea însăși cu secera în 
mină, ne spune că toți e

levii sînt fruntași. Așa și 
este. Detașamentul este or
ganizat în cele mai mici a- 
mănunte. Va acționa pe 100 hec
tare. Fiecare elev cunoaște nor
ma și punctul unde lucrează. Un 
membru al comitetului U.T.C. 
pe școală ne-a informat că ele
vii au dorit să rămină după 
terminarea perioadei de practică 
încă o săptămină pe frontul re
coltei.

LIDIA POPESCU

IASI
în județul Iași prima viitură 

pe văile Prutului, Șiretului, 
Bahluiului și Jijiei a lovit așe
zările omenești, unitățile in
dustriale și semănăturile din 
cimp. între 8 și 15 iunie. In lo
calitățile afectate apa a fost în
depărtată din întreprinderi după 
3 zile, de pe semănături într-o 
săptămină, iar munca și viața 
și-au reluat pretutindeni cursul 
normal. Cea de a doua viitură 
pe Prut a fost anunțată pentru' 
ziua de 12 iulie. Oamenii sînt 
pregătiți. Pe firul Prutului, din 
nord, de la Bivolari și pînă în 

; sud la 'Gorban s-a lucrat intens 
în toate aceste zile pentru re-, 
facerea și consolidarea digurilor./ 
Se are în vedere protejarea u- 
nei incinte de aproximativ 
30 000 hectare. Punctelor vulne
rabile li se acordă o atenție 
deosebită. Golăeștț, comună cu 
terenuri inundabile, în proporție 
de 2 treimi, reprezintă un ase
menea punct. Zona Medeleni, 
Petrești, Bran'eȘte supraveghea
tă în permanență. Ea Petrești, 
unde Prutul a tins de fiecare 
dată să străpungă apărarea, au 
fost concentrate 8 utilaje tera- 
siere. Ele creează front de lucru 
zilnic pentru 30 de oameni. In 
săptămină aceas'ța ș-a declanșat 
însă și aici recoltatul griului, 
așa că nici un braț apt de mun
că nu este? de prisos. De unde 
oameni pricepuți pentru finisa
rea digului' ,principal ? 30 de
studenți ai Institutului politeh
nic din Iași,. Facultatea de con- ■ 
striicții,. secțiileconstrucții civi
le și drumuri și poduri, conduși 
de Ion Gavrilaș; șef de lucrări, 
Și-țiu întrerupt practica topogra- . 
fică și s-au oferit'voluntari îți; 
urmă cu o săptămină să consti
tuie un detașament și să plece 
la Petrești. Acum detașamentul 
celor 30 de tineri din rîndul că
rora s-au remarcat prin dîrzenie 

Vasile Leancă și Mihai Aionese 
din anul IV, Constantin. Pavel, 
Petru Căbuz, Constantin Miniță 
și Constantin Ciobanu din anul 
I își pot alcătui bilanțul : ei au 
consolidat digul local pe cea 
mai mare parte a porțiunii a- 
cestuia, au asigurat finisările ne
cesare pentru aproape 1,5 km 
de dig nou, executind și 2 tron
soane în vederea sporirii gradu
lui de siguranță. S-a lucrat în
tr-un singur schimb prelungit 
de dimineață și pină seara in
clusiv duminică in ritmul impus 
de cele 8 buldozere. „Este o 
lucrare, îmi spunea ing. Gheor
ghe Pruneanti de la OIFPCA. în 
care se simte mina pricepută a 
viitorilor specialiști".

Cițiva kilometri mai spre sud 
mergînd pe firul îhcă pașnic al 
Prutului, în punctul Bran poți 
zări cu lopeți și cazmale pe di
gul care se înalță treptat la cota 
finală al doilea detașament de 
tineri format din alți 30 de vo
luntari, studenți ai facultăților 
de științe juridice, filologie, ma
tematică. științe economice, filo
zofie și istorie de la Universita
tea ieșeană.

MIRCEA TACCIU

OȚELUL ROȘU
La nivelul Comitetului „orășe

nesc 'U.T.C. Otelul Roșu au fost 
constituite pr'imeht 4 detașamen
te de muncă. Elevi de la Liceul 
teoretic și de la Liceul Indus
trial, de la școlile profesionale 
și de la școlile generale, munci
tori de la întreprinderea Oțelul 
Roșu au trecut la efectuarea lu
crărilor prevăzute în, programul 
de activități al detașamentelor.

70 de elevi in frunte cu prof. 
Mărăscu Felicia și Blidaru Ilie 
și peste 150 de muncitori, alături 
de secretarii organizațiilor U.T.C. 
au muncit ieri cu coope
ratorii C.A.P.-itrilor Glimboc’a și 
Obreja.atît pe terenurile legumi
cole cit șinla îndiguirile rîului 
Bîstra, la .canalele.;de , ,scurgere 
pentru clirpinarea umidității din 
zonă Comunei Obreja.\ Petitru a- 
sigurarea unei intervenții rit
mice, ndințrerupte a'tineretului, 
la lucrările necesare hi zonă S-a 
trecut.,la .Organizarea detașa
mentelor de muncă in concor
danță cu cele 3 schimburi indi- 
cîndu-se totodată obiective con
crete pentru fiecare dintre ele.

ALINA POPOVICI
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Tinerii, in primele rinduri ale bătăliei împotriva calamității, pentru apărarea și sporirea avuției poporului
RiURENI-OLT

Zile și nopți dramatice la 
hidrocentrală

2 iulie—7 iulie 1975. Punctele 
critice ale șantierului de con
strucție al hidrocentralei Riu- 
reni-Olt, aflate pe malul Oltu
lui sînt : canalul de fugă, cen
trala electrică și barajul. La data 
de 2 iulie canalul de fugă era 
pe jumătate excavat. Mai pre
cis, 1,5 km din 3 km. Termenul 
de predare — trimestrul III 
1976. Dar constructorii, lucrind 
în ritmul acesta se gindeau să-1 
termine in maximum 3 luni. Așa 
se comunicase atunci la Riureni, 
înainte de buletinul hidrologic.

Dar a venit Oltul din aval și 
a umplut toată galeria excavată. 
Pe acest canal de fugă care va 
capta apa din turbinele hidro
centralei. se. va devia la terme
nul’ fixat de constructori, viito
rul curs al Oltului. Apele au în
cercat să le-o ia cu mult înain
te. Maistrul principal construc
tor Ion Obrocea ne precizează : 
pericolul de rupere a fost mai 
grav în amonte, acolo unde era 
amenințată stația întregului 
șantier. Un dig ni l-a mîncat 
Oltul in întregime. In spatele lui 
ne-am repliat ca pe front și am 
Înălțat altul mai solid, ancorînd 
cuburi de beton de mal. Nu a 
prins apa decit stația de pompe 
ale cărei instalații nu am mai 
avut timp să le evacuăm. Dacă 
era invadată de apă. De citeva 
zile constructorii reinchid in
cinta spartă în cîteva locuri și 
se pregătesc să intre cu excava
toarele după scoaterea apei din 
canalul de fugă. Se lucrează in
tens, în două schimburi, în re
gim de 12 ore.

Toți cei . care au lucrat pe Olt 
sint obișnuiți. însă, cu înfrun
tarea apelor. O parte din ei au 
executat cu maistrul Obrocea 
canalul de fugă de la Govora. 
„Un adevărat iad". de 3 ori i-a 
inundat Oltul, ultima oară în
ghițind totul... Viitură afinată în 
care se ingropau excavatoarele 
grele de 110 tone. Acum, aici, 
după cele 5 zile dramatice con
structorii au ' luat-o de la în
ceput. Odată cu restabilirea le
găturii cu stația de betoane s-a 
reintrat în regim de 10 000 mc 
excavați pe zi. ceea, ce înseamnă 
mai mult decit starea de „nor
mal'1.

Al doilea punct critic — lotul 
centralei electrice și al baraju
lui. Intre 2—7 iulie producția a 
fost oprită. S-a acționat energic 
pentru a încercui întreg șantie
rul cu un dig puternic de pro
tecție. Oltul nu a pătruns. Vi
neri. odată cu deschiderea po
dului de peste Simnic. betonul 
a început să vină și odată cu el 
barajul și centrala electrică a 
intrat în ritmul firesc de produc
ție. Pe 10 iulie, volumul de be- 
tonare depășește cu 10—15 la 
sută norma zilnică. Lotul cen
tralei Riureni este condus de 
tinărul ing. Gheorghe Grigorcea. 
Constructorii de Ia Riureni, ală
turi de tinărul lor șef de lot. se 
luptă acum cu aceeași tenacitate 
să devanseze termenul final al 
hidrocentralei — trimestrul III 
1976. Este o bătălie contra crono
metru pentru a da țării, cu zile 
și ceasuri mai devreme. încă o 
sursă de lumină.

LUCIA HOSSU

MORAVIȚA

Lupta pentru diminua
rea pagubelor continuă

Trei pîrîiașe, Moravița, Semi
ta și Crivaia. care vara abia se 
zăresc, la data de 3 iulie au 
acoperit 4 000 hectare de pămint 
și aproape .întreaga comună Mo
ravița. In unele locuri apa ajun
sese pină la o palmă de izola- 
toarea firelor de telefoane.

Străbatem hotarul comunei. 
Pe sute de hectare de pășune și 
finețe s-a așternut nămolul ne
gru. Apele băltesc încă pe 380 
hectare pe care firele de porumb 
abia de sînt bănuite. 60 de cetă
țeni din Moravița și satul Dejani 
lucrează fără întrerupere, săpînd 
canale adinei pentru a colecta 
apa și a grăbi astfel posibilita
tea reinsămînțării cu porumb. 
Printre ei. mulți tineri. Frații 
Marin și Țoda Dorel în 8/zile 
abia de,. au dormit 30 de ore 
laolaltă.

Recoltatul griului este pe ter
minate.-O brigadă a recoltat cu 
coasele de pe 15 hectare, pe a- 
colo pe unde numai cizmele 
pot intra.' Un detașament con
stituit din elevi aflați în vacan
ță avindu-1 în frunte pe secre
tarul lor de U.T.C.. Constantin 
Caraconcea. era pe terminate cu 
recoltatul borceagului de pe 20 
hectare. Natalia și Liliana Bo- 
lici, eleve la Liceul agricol din 

Ceacova. Camil Sălăjan de la 
Liceul mecanic din Timișoara, 
’Maria Palău de la Liceul teo
retic Janul Mare sînt doar , ciți- 
va dintre cei care s-au hotărît 
ca despre vacanță, ca odihnă, să 
vorbească mult mai tir'ziu. Con
comitent, întreg parcul de mij
loace de transport lucrează fără 
contenire. Noaptea, o parte din 
animale sînt transportate la alte 
unități, sint aduse furaje de la 
vecini, iar ziua sînt la transpor
tul recoltei care pină in urmă cu 
2 săptămîni promitea a fi la ni
velul recordurilor.

I. DANCEA

SIBIU

Toți uteciștii angajați in 
bătălia pentru refacere
Numeroase organizații U.T.C. 

din școli, întreprinderi, instituții 
s-au constituit în brigăzi și echi
pe care sprijină acțiunea de 
refacere a economiei județului. 
Astfel, din inițiativa organizației
U.T.C. de la Liceul energetic din 
Sibiu, 60 de tineri constituiți in 
2 echipe s-au deplasat la Me
diaș pentru a contribui la lucră
rile de refacere a instalațiilor 
electrice. Organizația U.T.C. de 
la întreprinderea „Balanța" din 
Sibiu a trimis o echipă de 40 
de tineri mecanici și lăcătuși la 
întreprinderea „Emailul Roșu" 
Mediaș, pentru a ajuta la mon
tarea utilajelor. La inițiativa or
ganizației U.T.C. de la între
prinderea „7 Noiembrie" Sibiu 
un grup de 70 tineri și-au 
luat angajamentul să lucreze 
cite 4 ore peste program pentru 
spălarea și curățarea stofelor de 
la întreprinderea „Tirnava" Me
diaș. Două inițiative deosebite 
aparțin Comitetului municipal 
Mediaș al U.T.C. : ieri 4 500 de 
tineri elevi, studenți și munci
tori de la întreprinderile „Auto
matica", „Tirnava" și „Emailul 
Roșu" au lucrat la curățarea, 
spălarea și montarea motoare
lor electrice, refacerea instala
țiilor electrice, curățarea maga
ziilor și depozitelor de materia
le. De asemenea, peste 2 000 de 
tineri din municipiu, cărora li 
s-au adăugat 12 echipe de Cruce 
Roșie, au ajutat populația si
nistrată. îndeosebi bătrîni și bol
navi, au lucrat la dezinfectarea 
locuințelor. Fiecare organizație
U.T.C. va participa cu un mare 
număr de tineri la lucrările din 
agricultură. Numai ieri. peste 
8 500 de tineri, dintre care 400 
studenți, au efectuat lucrări de 
recoltare a griului, orzului, car
tofilor de vară. Toate organiza
țiile U.T.C. din unitățile econo
mice ale municipiului Sibiu s-au 
angajat in fața comitetelor de 
partid și conducerilor între
prinderilor pentru realizarea 
unei producții suplimentare cu 
25 la sută mai mare față de cea 
planificată. Numărul tinerilor 
participanți la acțiunile organi
zate în industrie și agricultura 
județului în fiecare din aceste 
zile a fost de peste 26 000.

ANGELA CHIȚU

LIPOVA

Orașul își vindecă rănile
„Abia de 2 zile am aruncat 

cizmele din picioare". îmi spu
ne secretarul comitetului orășe
nesc U.T.C., tovarășul Ion Stan
ca. drept scuză că se văd înghe
suite sub o masă, la sediu. Insă 
nu are nimeni de gînd să-i re
proșeze ceva. Perechea aceea de 
cizme de cauciuc era unul din 
semnele că Lipova trecuse pra
gul încercărilor și se îndreaptă 
treptat spre un ritm de viață 
normal.

Semnele acestea sint insă de 
mai multe feluri, de la secven
țele pe care le oferă strada, 
pină la datele . care se sinteti
zează la nivel de oraș. Imagi
nea Lipovei nu mai este deloc 
dezolantă, așa cum nu a fost, de 
altfel, nici în urmă cu citeva 
zile cînd apele se plimbau la 
înălțime de un metru pe stră
zile din centru. Era cel mult o 
imagine dureroasă, incrîncenată. 
care își mai prelungește și acum 
rămășițele, însă capătă tot mai 
pronunțat tonuri optimiste. La 
ferestrele caselor au reapărut 
perdelele. Magazinele sint ■ re
date și ele funcției care le este 
destinată prin firmele de pe 
frontispiciu. Briul negru de 
noroi începe să fie șters de pe 
zidurile clădirilor de albul curat 
al varului.

Aceste prime secvențe desco
perite la o simplă privire sint 
întregite de altele, la fel de 
grăitoare, prin forța de convin
gere pe care o degajă ansam
blul. Am aflat, de pildă, că 
nicăieri, în nici o unitate eco
nomică, utilajele nu au fost sur
prinse de năvala apelor. Oa

menii au fost mai repezi și au 
retrase totul din calea lor, izbu
tind să-și pună la adăpost, ca 
niște adevărați gospodari, bunu
rile obștii și pe cele proprii. 
Așa a fost posibil să se treacă 
apoi neintirziat la remontarea 
utilajelor și la inceperea activi
tății normale. I.J.I.L.-ul și-a re
luat manual lucrul chiar a doua 
zi după retragerea apelor ; „E- 
lectrometalul" a început să lu
creze de ieri, tot manual deo
camdată ; cooperativa meșteșu
gărească a redeschis mai multe 
secții pină ieri, iar de astăzi va 
funcționa deja cu toate secțiile ; 
..Libertatea" — la fel. Pină ieri, 
36 de obiective economice și so
ciale își reluaseră preocupările 
obișnuite și familiare, iar azi 
toate cele 43 de obiective se află 
gata de a porni din nou la drum. 
Aceeași echipă de tineri este

antrenată de la începutul bătă
liei, din etapa evacuării bunu
rilor materiale și va acționa in 
continuare pină in clipa cînd ul
timele consecințe ale inundații
lor vor fi înlăturate. Apelul co
mandamentului a fost acela că 
fiecare colectiv de muncă și fie
care om să-și supravegheze și 
să-și readucă la normal locul 
său de muncă. Cu această de
viză detașamentele Lipovei au 
reușit, deja, să scoată de sub 
apă 1 200 hectare de teren și să 
redea familiilor lor 820 case.

D. MATALA

MEDIAȘ

De la apărare la ofensi
va refacerii

La Școala militară de ofițeri 
activi „Nicolae Bălcescu" se des
fășurau examenele atunci cind 
s-a primit ordinul de acțiune. 
Toți ca unul — cadre și elevi — 
au trecut în „focul" altui exa
men : al dîrzeniei și înaltelor 
sentimente patriotice. „Sălile de 
clasă" : zona Mediaș. Ce a fost 
se știe. Umăr la umăr cu oame
nii muncii, cu detașamentele de 
gărzi patriotice, ofițerii și elevii 
noștri au apărat tot ce s-a pu
tut apăra.

Acum au trecut la ofensivă, 
pentru înlăturarea efectelor' 
inundațiilor, la întreprinderile 
„Automatica" și „Emailul
Roșu", la Fabrica de mobilă și 
întreprinderea textilă .,Tirna
va". Ia Fabrica de salam și con
serve, întreprinderea de gaz 

metan. Uzina de apă. Uzina elec
trică, Fabrica de încălțăminte 
„8 Mai" și altele. Muncind fără 
odihnă, cu toată dăruirea, elevii 
au contribuit substanțial la 
darea in funcțiune a Uzinei de 
apă și a mai multor secții de la 
„Emailul Roșu" și Fabrica de 
mobilă, grăbind astfel punerea 
lor in funcțiune.

In acțiunile desfășurate s-au 
remarcat in mod deosebit locote- 
nenții-colonei Nicolae loan și 
Aurel Domide. căpitanul Gheor
ghe lonescu. locotenentul-major 
Gheorghe Serendac. locotenentul 
Gheorghe Badea, elevii-caporăli 
Florin Pință, Horia Manolache, 
elevul fruntaș Ion Mocanu și 
mulți alții. Se cuvine să-i amin
tim pe maiorul Ștefan Constan
tin, căpitanul Nicolae Cebuc, 
plutonierul-adjutant loan Pușca- 
șu, elevul-plutonier loan Ștefă- 

nescu și soldatul loan Duță, 
care, cu două bărci de asalt, au 
acționat, la Dumbrăveni și Me
diaș, salvînd peste 180 de per
soane, însemnate bunuri mate
riale, participind și la aprovizio
narea populației cu cele ne
cesare. Ofensiva refacerii conti
nuă cu îndirjire.

Colonel NICOLAE ANICA

Au scos apa și nămolul 
din școlile inundate

. Sarcina pionierilor școlii ge
nerale din Voia, comuna Crîngu 
și ai școlii generale Ibrianu, ju
dețul Dîmbovița au scos apă 
din școlile inundate, nămolul din 
subsoluri. Casa pionierilor din 
Găiești a fost și ea inundată ; 
pionierii au sosit la fața locu
lui s-o redea in folosință. Au 
evacuat apa din demisol, au cu
rățat obiectele de noroi, făcînd 
totul ca sediile de activitate ale 
cercurilor să fie reamenajate. 
Desfundarea canalului de 
scurgere din comuna Tătărani, 
precum și amenajarea drumului 
comunal — iată lucrări pe care 
pionierii le-au efectuat cu pro
priile lor puteri.

Pionierii Valeriu Bulearcă, 
Constantin Zamfir, Ion Sandu, 
Marina Panait, Niculina Pân
dele, . Ion Voinea. Grigore Nico
lae. Emil Bănică din comuna 
Crăsanii de Jos, județul Ialomi
ța. au participat la salvarea a- 
nimalelor cooperativei agricole 
de producție, la scoaterea, trans
portarea și depozitarea în loc 
ferit a alimentelor din magazi
nul sătesc, i-au ajutat pe bă- 

trîni să iasă din casele amenin
țate de ape : tot ei, in frunte cu 
cadrele didactice, au lucrat la 
digul de apărare.

Pionierii din satul Salcia, ju
dețul Olt, copii numai între 7 și 
10 ani, participă la lucrările de 
curățire a localurilor școlilor 
după retragerea apei. îi ajută 
pe localnici să-și pună în ordine 
gospodăriile inundate, sînt pre- 
zenți la secerat, asta după ce 
in zilele critice tot ei au dat 
ajutor la distribuirea apei mine
rale și a piinii în gospodăriile 
cetățenilor.

Alte fapte din bilanțul pio
nierilor argeșeni : sătenii din 
comuna Mirosi au avut sprijin 
de nădejde in cei o sută de 
pionieri care au strins snopii de 
pe cimp și i-au transportat la 
combine ; alții au adunat spicele 
de griu de pe o suprafață de

4 ha. Pionierii din Băiculești au 
venit cu o altă inițiativă : să în
grijească vitele satului pentru 
ca părinții și frații lor să poată 
fi prezenți la treburi mai grele 
legate de înlăturarea urmelor 
inundațiilor.

ALBA IULIA

Eforturi neslăbite, dîrze- 
nie comunistă

In localitățile afectate de 
inundații se reia cursul normal. 
Mii de cetățeni ai orașului Spri
jiniți de militari, membri ai 
gărzilor patriotice, echipe de 
uteciști din intreprinderi parti
cipă la acțiunea de evacuare a 
apei din subsolurile clădirilor, 
întreprinderilor, unităților co
merciale și de deservire, spă- 
lînd rănile pricinuite de calami
tate. Echipe speciale de inter
venție susținute de importante 
forțe mecanice sînt mobilizate 
la săparea canalelor de scurge
re a apei pentru repunerea cit 
mai grabnică în funcțiune a ar
terelor de circulație și teleco
municații pentru asigurarea ali
mentării cu energie electrică și 
apă potabilă.

• Constituiți în 15 echipe, ti
nerii cooperatori, elevi și nave
tiști din satele Unirea. Teiuș. 
Sipot. Crăciunel, Vințul de Jos, 
au recoltat manual ieri 80 hec
tare cultivate cu orz.

• 10 000 tineri din localitățile 
afectate de inundații au parti
cipat la consolidarea și supra- 
înălțarea a 150 km de diguri, 

curățirea și degajarea de mil a 
podurilor și podețelor, umple
rea porțiunilor erodate de apă. 
Numai în cursul zilei de ieri, 
elevii școlii de șoferi profesio
niști din Aiud au construit un 
dig în lungime de 250 m trans- 
portînd. 450 camioane de pămint: 
și piatră.

• Aproape 2 000 de uteciști 
din comunele Șona și Jidvei 
au participat la lucrările de e- 
vacuare a apei de pe finețe și 
grădinile de legume și la recol
tarea manuală a orzului de pe 
20 hectare.

• Șase echipe de tineri asi
gură in permanență aprovizio
narea cu alimente și apă pota
bilă a satelor izolate, iar nume
roase cadre militare asigură a- 
provizionarea cu medicamente, 
acordînd și asistentă sanitară.

• La C.A.P. Sintimbru, Mi- 

hal mai multe echipe de ute
ciști lucrează zi și noapte pen
tru restabilirea legăturilor tele
fonice și a alimentării cu ener
gie electrică a localităților Blaj, 
Teiuș și Alba Iulia.

AL. BALGRADEAN

BIRCEA

Producții suplimentare 
cit mai mari

La întreprinderea de mate
riale de construcții Bircea, uni
tate care și-a îndeplinit preve
derile actualului cincinal încă 
din data de 11 iunie a.c., produc
tivitatea a atins în aceste zile 
noi cote de randament și efi
ciență, integrindu-se in amplul 
efort al țării pentru lichidarea 
pagubelor pricinuite de inunda
ții. Oamenii se află la posturi, a- 
sjgurînd desfășurarea normală a 
fluxului tehnologic. Deși o parte 
din muncitori sint mobilizați la 
construirea de. diguri pentru, a- 
părarea localităților amenințate 
de ape, la refacerea căilor de 
comunicații și stringerea recol
tei, cei râmași la datorie depun 
mari eforturi pentru a asigura 
funcționarea neîntreruptă a ma
șinilor, utilajelor: și instalațiilor, 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan.

La secția de prefabricate 
numeroase echipe și brigăzi, 
în componența cărora intră 
numeroși tineri, cum sint 
spre exemplu cele conduse 
de loan Depner, Nicolae Vlad 

și alții, rămin zilnic peste 
program, suplimentîndu-i pe cei 
mobilizați în bătălia cu apele. La 
secția P.R.E.M.O., tinerii spriji
niți de muncitorii mai vîrstnici 
au hotărît să lucreze suplimen
tar cite 4 ore pe zi transformînd 
astfel cele 2 schimburi, normale 
în 3. Ca rezultat al dăruirii și 
abnegației, cu care acționează în
tregul colectiv, producția înre
gistrează ritmuri deosebit de 
înalte, sarcinile de plan fiind 
depășite. la toți indicatorii și la 
toate sortirtientele.

Numai în primele 9 zile ale 
lunii iulie la I.M.C. Bircea au 
fost produse suplimentar 80 m.c. 
prefabricate (dintre care 45 m.c. 
panouri mari pentru locuințe), 
200 m.l. tuburi pentru canalizări 
și irigații, 15 000 cărămizi ter- 
moizolatoare, 8 tone vată mine
rală și alte sortimente în va
loare de peste 100 000 lei. Lupta 
pentru recuperare cere un efort 
de lungă durată, o muncă și 
mai eficace pentru producții su
plimentare cit mai mari. Prin
tre altele ei și-au propus să 
realizeze peste angajamentul a- 
nual o producție globală în va
loare de 1.5 milioane lei. mate
rializați în 600 . m.c. prefabrica
te. 2 km tuburi premo. 350 000 
bucăți cărămizi dialit, 50 tone 
vată minerală, să livreze supli
mentar la export produse în 
valoarea de 680 000 lei valută.

Gestul său cu profunde rezo
nanțe patriotice constituie un 
răspuns concret, înflăcărat la 
chemarea secretarului general al 
partidului, o pilduitoare demon
strație de responsabilitate și 
solidaritate muncitorească.

AL. BALGRADEAN

CARANSEBEȘ

Săptămîna producției 
record

„Chemarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresată 
tuturor oamenilor muncii din 
tara noastră de a-și spori e- 
forturile pentru a contribui 
la diminuarea efectelor inun
dațiilor a avut un puternic 
ecou și in rindul organizații
lor U.T.C. din Caransebeș. — 
ne-a spus secretarul Comite
tului orășenesc, Matei Bor- 
ceanu. Imediat ne-am mobi
lizat și am hotărit să lucrăm 
in cadrul unei ..Săptămîni a 
producției record", prin care 
ne-am propus angajarea u- 
nor obiective concrete : reali
zarea și depășirea sarcinilor 
de producție la toți indicato
rii, respectarea indicilor ca
litativi, eliminarea rebuturi
lor. utilizarea intensivă a u- 
tilajelor și timpului de lucru, 
economisirea materiilor pri
me și a combustibililor și e- 
nergiei, prestarea de către 
fiecare tinăr a 4 ore de mun
că patriotică".

Din prima zi de lucru sub 
deviza întrecerii și pină as
tăzi, cei 1800 de tineri ute
ciști antrenați in săptămîna 
producției record, muncitori 
de la întreprinderea de con
strucții de mașini, de la 
C.P.L., Fabrica de mobilă și 
materiale de construcții. 
Complexul C.F.R.-autobază 
au realizat economii în va
loare de 1 080 000 lei.

ALINA POPOVICI

GALAȚI

In contul recuperării
Intensificîndu-și eforturile 

pentru a produce mai mult în 
aceste condiții deosebite, cind 
în zonele inundate numeroase 
unități economice au suferit 
pierderi, colectivele multor în
treprinderi din Galați au obți
nut de la începutul lunii și pină 
în prezent importante cantități 
de producții suplimentare în 
contul recuperării. La între
prinderea „Laminorul" planul 
de producție a fost depășit cu 
168 tone, sporind astfel avansul 
obținut de la începutul anului 
la 3 257 tone laminate. In aceeași 
perioadă, întreprinderea de pre
fabricate din beton a realizat 
o producție suplimentară de 
300 mc prefabricate. La Com
binatul siderurgic, printr-o te
meinică organizare a muncii, a- 
vîndu-se în atenție permanent 
îndeplinirea sarcinilor de livrare 
la export a tuturor contractelor 
încheiate, s-au realizat în pri
mele 8 zile ale acestei luni, 
peste prevederile de plan. 1 510 
tone tablă și bandă laminată la 
rece, iar de la începutul anului 
14 280 tone. Pină în prezent 
Combinatul siderurgic și-a de
pășit planul de export cu 16 027 
tone laminate finite pline.

I. CHIRIC

FETEȘTI

5000 de tineri zi 
și noapte pe diguri

Pe malul stîng al brațului 
Borcea, tineri și vîrstnici, 
ostași, elevi și studenți, de
pun eforturi stăruitoare pen
tru apărarea celor peste 80 
km. de dig ce înconjoară 
Balta lalomiței. Citeva mii de 
ostași, alte cîteva mii de oa
meni stau zi și noapte pe di
guri. Au fost aduse în Balta Ia- 
lomiței 130 de utilaje, buldozere, 
excavatoare, screpere pentru a- 
părarea celor 74 000 ha. cultivata 
cu grîu, porumb, soia și lucerna.

Patrule speciale controlează 
fiecare metru de dig, s-au rea
lizat instalații electrice de ilu
minare pentru intervenții de 
noapte,, s-au construit căi de ac
ces în diferite zone, pentru o 
eventuală evacuare a bunurilor.

Malurile dinspre, oraș ale Du
nării au fost întărite de saci cu 
nisip. A fost totodată strînsă re
colta de pe toate terenurile ce 
erau amenințate de inundații, 
iar acum se, lucrează și noaptea 
pentru stringerea recoltei de pe 
celelalte terenuri. La apelul Co
mitetului orășenesc U.T.C. zilnic 
sint prezenți la muncă peste 
2 000 de tineri. Pînă acum ei au 
strins manual griul de pe o su
prafață de peste 50 ha„ au re
coltat și însilozat porumbul de 
pe o suprafață de 15 ha., au cu
les peste 10 tone de caise.

In tot acest timp procesul de 
producție din unitățile econo
mice a continuat să se desfă
șoare în program prelungit.

NICOLAE MILITARU

Echipajul se află în con
tinuare la datorie

Subofițerul • Cornel Sirb iși re
amintește cîteva fapte recente, 
demne.de a fi trecute în cronica 
vredniciei ostășești contem
porane.
• „Caporal Georgescu Ion !“. 

„Prezent !“ ; „soldat Niță Vasi- 
le ll. „Prezent ; „soldat Ion 
Diță „Prezent !“... Și auto
amfibia C.M. 1203, avindu-1 la 
volan pe caporalul Georgescu, 
s-a îndreptat in viteză spre co
muna Ciolpani, care era inunda
tă parțial de apele lalomiței, 
ieșite din matcă.

30 de vite ale C.A.P. „Viața 
nouă" Ciolpani se găseau seches
trate pe o moviliță la marginea 
localității. Inotînd pe drumul 
clisos, autoamfibia înainta me
tru cu metru. De cinci ori a 
traversat ambarcațiunea puhoiul 
de ape. De cinci ori oamenii au 
stat cu respirația întretăiată, 
urmărind slalomul autoamfibiei 
printre bușteni și efortul depus 
de militari pentru salvarea 
avutului obștei. „Mulțumesc 
ostașilor noștri pentru eroismul 
lor ", scria președintele Consiliu
lui popular al comunei Ciolpani 
în telegrama trimisă unității din 
care fac parte cei patru.

• Simbătă 5 iulie. Sergentul 
major Cornel Sirb s-a prezentat 
la ordinul căpitanului Vladimir 
Iasuși. „Apele Dîmboviței au 
depășit cota maximă. Capitala 
este în pericol. Porniți în direc
ția Crîngași !“. EchipajuUa ajuns 
la podul Ciurel.

• Lingă pod. apele trecuseră 
în șosea, inundînd mai multe 
locuințe. Pe alocuri, adîncimea 
lor depășea 1,5 metri. Caporalul 
Georgescu, după „botezul" de la 
Ciolpani, știa ce are de făcut, 
Soldații Nițu-și Diță, abia ve- 
niți la școala ostășiei, urmau 
exemplul comandantului lor de 
grupă. O familie a fost evacua
tă. Apoi alți și alți oameni : 
copii, bătrini, femei și bărbați. 
Au fost evacuate din zona inun
dată toate familiile amenințate. 
Autoamfibia a început apoi să 
care saci pentru consolidarea și 
înălțarea malurilor. Un trans
port, două, trei... Deodată se 
produce ruptura. Digul cedează, 
iar apele invadează case, gră
dini. șosele. Sute de glasuri cer 
ajutor. Sergentul major Sirb 
ordonă încetarea, pentru mo
ment, a transportului de saci și 
trecerea la salvarea vieților 
omenești. Un grup de tineri 
muncitori se alătură ostașilor în 
lupta cu șuvoiul de ape. Alți 
oameni ai muncii le sar în aju
tor. Elicopterul prezidențial 
coboară pe pod. Prezența tova
rășului Nicolae Ceaușescu in 
mijlocul oamenilor în cele mai 
grele momente, indicațiile date, 
îmbărbătează conștiințele și di
namizează forțele.

Asemenea altor mii și mii de 
ostași, echipajul se află in con
tinuare la datorie, pe frontul 
luptei pentru lichidarea urmă
rilor provocate de calamități.

MIHAI ION-CETINA

PAGUBELE SiNT MARI. TKEBUIE SĂ FAM TOTUL PENTRU CA VIAȚA SĂ REVINĂ IA NORMAL!

Imagini ce arată dimensiunea efortului pe care țara ni-l cere fiecăruia dintre noi

demne.de
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ț AGENDA
TELE E

Președintele Republicii 
CEAUȘESCU, a primit 
Arabe Egipt, MOHAMMED 
legramă :

Am fost profund afectat 
țara dumneavoastră și care 
țeriale.

Din inimă alături de dumneavoastră în această tragedie, în nu
mele poporului 
dumneavoastră 
fundă simpatie.

Socialiste 
din partea 
ANVVAR EL

România, N I C O L A E 
președintelui Republicii 
SADAT, următoarea tc-

inundațiile care au lovitaflînd despre
s-au soldat cu pierderi umane și ma-

egiptean și al meu personal, doresc să vă transmit 
și familiilor victimelor sincere condoleanțe și pro-

Republicii, Președintele
CEAUȘESCU, a primit ___ . . ........ _______
Orientale a Uruguayuiui, *JL'AN MARIÂ BOKDABERRY, următoa
rea telegramă :

Aflind despre inundațiile care s-au abătut asupra țării dumnea
voastră, vă rog să primiți, domnule președinte, sentimentele de 
solidaritate ale poporului și .guvernului Uruguayan.

•
Președintele Republicii Socialiste România, NICOI.AE 

CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii 
Cipru, arhiepiscopul MAKARIOS, următoarea telegramă :

Am aflat cu marc îngrijorare despre distrugerile foarte serioase 
și pierderile de vieți omenești, care au fost cauzate de recentul 
dezastru natural in România.

Vă rog să primiți sincera și profunda noastră simpatie.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a tri
mis. tovarășului MANUEL PINfO DA COSTA, președintele Repu
blicii Sao Tome și Principe, următoarea telegramă :

Proclamarea independenței depline a arhipelagului Sao Tome și 
Principe imi oferă plăcutul prilej ca. în numele Partidului Comunist 
Român, a! guvernului și poporului român, cit și al meu personal, 
să vă transmit călduroase felicitări dumneavoastră. Mișcării de Eli
berare din Sao Tome și Principe, guvernului și poporului șaotomez.

Doresc, totodată, să vă adresez felicitările mele cordiale, impreună 
cu cele mai bune urări de sănătate, fericire personală și noi succese 
cu ocazia investirii in funcția de intiiul președinte al statului inde
pendent Sao Tome și Principe.

Proclamarea independenței noului stat reprezintă încununarea 
:uptei poporului din Sao Teme și Principe, sub conducerea 
M.L.S.T.P.. pentru libertate, progres și prosperitate, acest eveniment 
reprezintă o nouă confirmare a voinței popoarelor de a fi sțăpîne 
pe destinele lor, de a lichida deplin și definitiv colonialismul și neo- 
coionialismul, pentru instaurarea unor relații noi intre națiuni, ba
zate pe echitate și justiție, pe respectarea dreptului sacru al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur calea dezvoltării în conformitate cu 
aspirațiile și năzuințele sale fundamentale, pentru stabilirea unei 
noi ordini economice și politice internaționale, pentru pace, liber
tate și progres in lume.

Poporul român a urmărit cu simpatie-' lupta dusa de poporul din 
Sao Tome și Principe, sub conducerea M.L.S.T.P., pentru cucerirea 
independenței, fiind convins de justețea și triumful cauzei sale. 
România socialistă și-a manifestat cu consecvență sprijinul activ și 
solidaritatea militantă cu cauza dreaptă a poporului din Sao Tome 
și Principe. Totodată, s-au dezvoltat legături de strinsă prietenie 
și colaborare intre Partidul Comunist Român și Mișcarea de Elibe
rare din Sao. Tome și Principe, intre cele două popoare.

în aceste momente de deosebită satisfacție și bucurie pentru poporul 
dumneavoastră, doresc să-rmi exprim convingerea că în noile condi
ții. create prin dnbinditea independenței naționale, relațiile de 
prietenie și conlucrare statornicite intre partidele și popoarele 
noastre, colaborarea multilaterală dintre Republica Socialistă Roma
nia și Republica Sao Tome și Principe vor cunoaște o puternica 
dezvoltare în viitor. în interesul reciproc, al cauzei unițațu tuturor 
forțelor antiimperialiste de pretutindeni, al păcii și înțelegerii 
în lume.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. 
MANEA MĂNESCU, a trimis primului ministru al Guvernului Re
publicii Sao Tome și Principe. LEONEL D’ALVA, următoarea tele
gramă :

Numirea dumneavoastră in funcția de prim-ministru al Guvernu
lui statului Sao Tome și Principe imi oferă plăcutul prilej de a va 
adresa cele mai cbrdiale felicitări și cele mai bune urări de sănă
tate Și fericire personală, precum și multe succese in activi .atea 
dumneavoastră. *

Sint convins că guvernele țărilor noastre vor coopera fructuos, 
contribuind astfel la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România și Sao Tome și Principe, spre 
binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și cplaborarn interna
ționale. _________________

Socialiste România, N IC O L A E 
din partea președintelui Republicii

Județul
(Urinare din pag. I) 

meleagurile botoșănene vă 
exprimă, tovarășe secretar 
general, recunoștința vie și 
alese sentimente de gratitu
dine pentru grija și atenția 
ce ați manifestat-o fată de 
județul nostru, ca dealtfel 
de toate celelalte județe ale 
țării. Dezvoltarea economiei 
județului Botoșani și îndeo
sebi a industriei sale poartă 
adine amprenta hotăririior 
Congreselor al IX-lea și al 
X-lea, industria botoșăneană 
fiind de fapt creația ultimu
lui deceniu de activitate. O 
ilustrare a acestui fapt o con
stituie sporirea continuă a 
volumului de investiții alo
cate județului care a crescut 
de peste 4 ori în cincinalul 
actual față de cincinalul 
1931—1965.

Inflăcăratul îndemn patrio
tic ce l-ați adresat tuturor 
celor ce muncesc, de a rea
liza înainte de termen sarci
nile actualului cincinal a 
constituit un imbold puter
nic in întreaga noastră acti
vitate. Acționind in spiritul 
îndemnurilor, sfaturilor și in
dicațiilor dumneavoastră, ani 
valorificat din plin condiții
le materiale și cadrul orga-

Botoșani 
nizatoric asigurate de Partid 
și guvern, hărnicia și price
perea oamenilor, am rezolvat 
cu succes, in întreaga peri
oadă ce a trecut din acest 
cincinal, multiplele aspecte 
legate de dezvoltarea impe
tuoasă a economiei județu
lui.

Odată cu succesele in dez
voltarea industriei și agricul
turii județului au fost obți
nute realizări de seamă in 
îmbunătățirea condițiilor* de 
muncă și viață ale oameni
lor. Au fost construite un 
mare număr de apartamente, 
cămine muncitorești, școli, 
grădinițe și alte 
social-cuiturale.

Sîntem hotăriți să depu
nem in continuare '. 
turile pentru ca bilanțul de 
încheiere a cincinalului 1971 
—1975 să consemneze un spor 
efectiv al producției globale 
industriale de 1,7 miliarde 
lei, echivalent cu 1175 mili
oane lei confecții textile. 139 
milioane lei piese de schimb 
pentru mașini și utilaje agri
cole. aproape 100 mii tone 
zahăr. 59 400 tone nutrețuri 
combinate și alte produse, in 
condițiile accentuării laturi
lor calitative ale întregii ac-

obiective

toate efor-

BULETIN HIDROLOGIC
în dimineața zilei de 11 iulie 

apele continuă să scadă, cu ex
cepția Prutului pe care se în
registrau ușoare creșteri. Culmi
nația viiturii care s-a produs 
anterior a ajuns la Ștefănești 
cu o depășire de 10 cm a cotei 
de inundații. Unda de viitură va 
ajunge la 12 iulie la Bivolari 
iar la 13 iulie la Ungheni, unde 
va depăși cota de inundație cu 
10—20 cm.

Apele Mureșului scad conti
nuu, dar se mențin peste cotele 
de inundație cu 180 cm la Arad 
și cu 170 cm la Nădlac. în ur
mătoarele 3—4 zile nivelul Mu
reșului va scădea sub cotele de 
inundație. Pe Ialomița, la Slobo
zia, apele au scăzut cu 8 cm sub 
culminația din zilele de 9—10 
iulie dar se mențin încă peste 
cotele de inundație cu 67 cm. Se 
prevede ca nivelul apelor să 
scadă sub cotele de inundație in 
decurs de 3 zile.

★
în seara zilei de 11 iulie de

bitele Dunării erau în creștere 
la intrarea în țară și pe sectoa
rele Drobeta . Turnu-Severin — 
Bechet și Cernavoda — Tulcea,

Prințul moștenitor al Regatu
lui Hașemit al Iordaniei, Has
san Ibn Talal, va face o vizită 

' oficială in țara noastră.

SEARĂ CULTURALĂ

staționare la Corabia și in scă
dere ușoară pe porțiunea Turnu- 
Măgurele — Cernavoda.

Apele se situau peste cotele 
de inundații la Corabia cu 38 
cm, la Zimnicea cu 34 cm. Ol
tenița cu 5 cm, Hîrșova cu 92 
cm și la Tulcea cu 6 cm.

Vremea
în următoarele 24 de ore, vre

mea se va menține in general 
frumoasă și călduroasă, cu cer 

s variabil, mai mult senin noaptea 
și dimineața în estul țării. în- 
norâri mai accentuate se vor 
produce in Banat, Crișana. Ma
ramureș, in nord-vestul Tran
silvaniei și în zonele de deal și 
munte, unde se vor semnala _a- 
verse locale de ploi și descăr
cări electrice. în aceste regiuni, 
izolat, cantitățile de apă vor de
păși 10 litri pe metru pătrat. 
Temperaturile maxime vor fi 
cuprinse intre 24 și 32 grade.

La București se prevede o 
vreme frumoasă și călduroasă, 
cu cer mai mult senin noaptea 
și dimineața. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse intre 30 
și 32 grade.

Ce măsuri ați luat?

La invitația tovarășului Emil 
Bobu. vicepreședinte al Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România. Alteța Sa Re
gală Hassan Ibn Talal. prințul 
moștenitor al Regatului Hașemit 
al Iordaniei, va face o vizită o- 
ficială in Republica Socialistă 
România, in cea de-a doua parte 
a lunii iulie a.c.

• RELAȚII

DIPLOMATICE

Cu prilejul apropiatei sărbă
tori naționale a Republicii Fran
ceze, Asociația de prietenie ro- 
mâno-franceză și Institutul Ro
mân pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea au organizat, 
vineri, in Capitală o seară cul
turală.

Au participat loan Botar, se
cretar general al I.R.R.C.S.. re
prezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
oameni de cultură și artă, un 
numeros public.

Au fost prezenți Raoul Delaye, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești, alți membri ai ambasadei. 

CONFERINȚĂ

((Jrrriare din pag. !)
tori au fost repartizați pen
tru a ajuta la diminuarea și 
lichidarea cit mai grabnică a 
pagubelor. Bilanțul unei 
singure zile este concretizat 
in întreținerea culturilor de 
cartofi, sfeclă de zahăr și 
culturi în sere. De pe o su
prafață de 20 hectare au fost 
recoltate 5 000 kg. s-a cosit 

su
s-a 
pe 

fu- 
au 
fu- 
Să-

Republica Socialistă România 
șj Republica Sao Tome și Prin
cipe. animate de dorința de a 
dezvolta relațiile de prietenie și 
cooperare intre cele două țări și 
popoare, au hotărit să stabileas
că relații diplomatice la nivel de 
ambasadă intre Republica Socia
listă România și Republica Sao 
Tome și Principe, incepind cu 
data de 12 iulie 1975. Ziua pro
clamării independenței arhipela
gului Sao Tome și Principe.

Cele două părți iși exprimă 
convingerea că această hotărire 
va contribui la dezvoltarea unei 
colaborări fructuoase, 
ple planuri între cele 
cit și la instaurarea 
relații între state, cu 
pozitive asupra păcii 
gerii în lume.

DE PRESĂ

pe multi- 
două țări, 
unor noi 

consecințe 
și înțele-

Ambasadorul Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia la 
București. Petar Dodik. a orga
nizat. vineri la amiază, o confe
rință de presă cu prilejul îm
plinirii a 25 de ani de la orga
nizarea vieții economice și so
ciale in această țară, pe princi
piul autoconducerii. în cadrul 
conferinței, ambasadorul iu
goslav a înfățișat realizările ob
ținute de popoarele Iugoslaviei 
in dezvoltarea economică și so
cială a țării.

Au participat reprezentanți ai 
presei centrale. Agerpres, Radio- 
televiziunii și altor publicații din 
Capitală. Erau prezenți atașați 
și corespondenți de presă acre
ditați la București.

recoltate 5 000 kg. s-a < 
și recoltat finul de pe o 
prafață de 150 hectare, 
recoltat manual orzul de 
80 hectare, s-au adunat 
rajele pe 10 hectare, 
fost insilozate 200 tone 
raje. Doar la Sinpetru. 
cele. Codlea s-a lucrat pe o 
suprafață de 10 hectare la 
întreținerea, culturilor, a fost 
evacuată apa de pe 250 hec
tare cultivate. 150 tineri din 
Combinatul chimic Făgăraș 
lucrează la îndiguirea rîu- 
lui Berivoi. la Zărnești lu
crează la regularizarea albiei 
riului Tohănița. iar la Cod
lea. Stupini. tinerii muncesc 
la întărirea digurilor de 
apărare a localităților. Cei
lalți 12 000 tineri din deta
șamentele de muncă patrio
tică ale U.T.C. au fost puși 
la dispoziția comandamen8 
tului județean al 
rii și vor primi în 
mătoare obiective 
de acțiune.

De asemenea.
prinderile, județului, incepind 
cu data de 10 iulie s-a de
clanșat o săptămînă record 
în producția industrială a în
tregului județ, unde un nu
măr de 30 000 tineri vor lu
cra in schimburi prelungite, 
și duminica, sporind sub
stanțial contribuția lor 
producția peste plan.

ADINA VELEA

agrîcultu- 
zilele ur- 

concrete

în între-

la

NOTA REDACȚIEI. Acesta 
este răspunsul tovarășului prim

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Astăzi, pe stadionul „23 August" din Capitală, cu începere 

de la ora 20,00, se va desfășura finala ’„Cupei României" la 
fotbal în care se vor întîlni echipele Universitatea Craiova și 
Rapid București.

Posturile noastre de radio și 
tregime acest joc pe programul

televiziune vor transmite în în- 
I.

(Italia) — Carmichael (Australia) 
6-—1, 7 —6,

în finala probei de simplu fe
mei. jucătoarea engleză Susan 
Barker a învins-o cu 6—4. 6—0 
pe vest-germana Helga Masthoff.

tivități economice. Vom pre
găti astfel condiții temeinice 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
viitorului cincinal in baza 
mărețului Program adoptat 
de Congresul al XI-lea, cin
cinal care va marea un ritm 
anual de creștere a produc
ției industriale botoșănene de 
25.6 la sută, asigurind o struc
tură modernă economiei ju
dețului și o etapă superioară 
a afirmării oamenilor mun
cii de pe aceste meleaguri.

Vă încredințăm, iubite to
varășe Nieolae Ceaușescu, că 
organizația județeană de 
partid, toți cei ce trăiesc și 
muncesc în această parte a 
țării vor face, și pe mai de
parte, dovada vredniciei și 
perseverenței in întreaga lor 
activitate, vor acționa cu ho
tărire și fermitate comunistă

pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidu
lui și statului nostru in ela
borarea căreia dumneavoas
tră aveți o contribuție hotă- 
ritoare pentru traducerea in 
viață a sarcinilor ce ne re
vin din istoricele documente 
adoptate de cel de-al XI-lea 
Congres al partidului.

Rămineți crezul nostru in 
mai binele și fericirea tării 
și poporului și, de aceea, 
dorința fierbinte, izvorită din 
adincul sufletelor noastre, 
este să ne liți. mulți, mulți 
ani, același vajnic și neobo
sit conducător spre evul și 
în evul comunist.

BIROUL COMITETULUI 
JUDEȚEAN BOTOȘANI 

AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN

Județul Brăila

(Urmare din pag. 1)

fUrnunt- din nas. li 
combinele nu au putut intra, 
organizațiile de partid au 
mobilizat Ia recoltatul griu
lui, cu seccrile și coasele, mii 
de țărani cooperatori, 
bați și femei, tineri, 
pensionari, lucrători 
toate sectoarele de activitate. 

Raportăm conducerii parti
dului, dumneavoastră per-

băr- 
elevi, 

din

sonal, iubite tovarășe se
cretar generai, că, acționind 
așa cum ne-ați indicat, am 
reușit ca in ziua de 11 iulie 
să incheiem recoltatul griu
lui de pe cele 83 200 
cultivate în I.A.S. și 
realizîndu-se astfel 
ducția prevăzută in 
cincinal la această cultură.

Odată cu încheiatul re-

hectare 
C.A.P., 

pro- 
planui

coitatului la griu, circa 500 
combine din județul nostru 
au plecat pentru'ajutor in ju
dețele afectate de inundații 
și județele limitrofe. Con
comitent s-au executat in 
ritm susținut recoltatul le
gumelor și fructelor, strîn- 
gerea și depozitarea fura
jelor. eliberarea terenului, a- 
răturile și insămințatul cul
turilor duble. în prezent, în
treaga forță aptă de muncă 
din agricultura județului este 
antrenată la eliminarea o- 
perativă a apelor de pe tere
nuri și asigurarea condiții
lor pentru reinsămințarca 
întregii suprafețe afectate 
de calamități, acțiune ce se 
va încheia pină la 15 iulie.

Vă încredințăm, stimate 
tovarășe Nieolae Ceaușescu. 
că vom munci fără preget 
pentru ca județul Brăila să 
aducă o contribuție prețioasă 
la recuperarea pagubelor 
provocate de inundații. să 
asigure economiei naționale 
cit mai multe materiale, rea
lizate peste prevederile de 
plan, situindu-se astfel la 
inălțimea mărețelor sarcini 
stabilite de conducerea parti
dului. de dumneavoastră per
sonal.

BIROUL COMITETULUI 
JUDEȚAN DE PARTID 

BRĂILA

PERFECȚIONĂRI IN ÎNVĂȚĂMÎNTUL PREȘCOLAR

Grădinița
1

cu program prelungit

• Pe velodromul Dinamo din 
Capitală a început vineri com
petiția internațională de ciclism 
pentru ..Cupa ziarului Sportul", 
la care sint prezenți pistarzi 
din Bulgaria, Polonia. Ungaria 
și România.

Proba de 1 000 m start de pe 
loc a fost cîștigată de fostul 
campion mondial J. Kierz- 
skowski (Polonia) cu timpul de 
1’09” 6/10, urmat de A. Telegdi 
(România) — l’10”7 10. în cursa 
de eliminare, victoria a revenit 
ciclistului român George Nego- 
eșcu, secundat de Kierszkowski, 
iar la urmărire individuală pe 
primul loc s-a clasat Jasiko- 
esvicz (Polonia), cronometrat, 
in serii, pe 4 000 m. cu tîmnul 
de 4'57”7/10. Printre cei califi
cați la viteză se numără și con- 
eurenții români FI. Negoescu. 
Leibr.er. Simion și Neagoe.

Astăzi, de la ora 16.30. con
cursul continuă cu probele de 
urmărire pe echipe, viteză și 
cursa americană.

tată cu ..Cupa Annie Soisbault". 
Conform programului, de la ora 
14.00 se vor desfășura paralel 
meciurile România-Olanda și 
Belgi^i-Australia. întrecerile vor 
continua duminică tot la ora 
14.00. cind se vor întilni între 
ele echipele învingătoare și în
vinse din prima zi. Formația 
care va ciștiga aceste semifinale 
se va califica pentru turneul fi
nal programat la sfirșitul săptă- 
minii viitoare în localitatea L- 
Touquet (Franța).

Le

te- 
a 

_ ______.. din 
probei de simplu

• Astăzi, pe terenurile are
nei de tenis ..Progresul" din Ca
pitală complet reamenajatfi . cu 
noi tribune. încen întilnîrile 
competiției internaționale femi
nine pentru echipe de tineret do-

• Turneul international de 
nis de la Baastad (Suedia) 
programat ultimele partide 
turul doi al 
bărbați.

Componenții 
pentru „Cupa 
întilni la sfirșitul săptămîniî vii
toare. la Barcelona, formația 
României, au obținut victorii. 
Manuel Orantes l-a întrecut cu 
6—1. 6—1 pe norvegianul Nor
berg. iar Juan Gisbert a dispus 
cu 6—2, 4—6, 7—5 de compa
triotul său Gimenez.

Alte rezultate : Borg (Suedia) 
— Thung (Olanda) 6—3. 7—6 ; 
Koch (Brazilia) — Andersson 
(Suedia) 6—3, 6—1 ; Barazzutti

echipei Spaniei 
Davis", care va

• Campionatele mondiale de 
haltere pentru juniori au conti
nuat la Marsilia cu întrecerile 
de la categoria mijlocie. Titlul 
de campion al lumii a fost cu
cerit de sportivul bulgar Hristo 
Belikowski, care, la totalul ce
lor două stiluri, a stabilit un 
nou record mondial cu 330 kg 
(145 kg plus 185 kg). Pe locurile' 
următoare s-au clasat compa
triotul său B. Blagoev — 327.500 
kg și halterofilul sovietic Ale
ksandr Zuzin — 312,500 kg.

• Președintele Federației in
ternaționale de fotbal (F.I.F.A.). 
Joao Havelange. care se află la 
Izmir cu prilejul unui seminar 
internațional al antrenorilor, a 
declarat că incepînd din anul 
1977 va fi organizat și un cam
pionat mondial rezervat tineri
lor fotbaliști intre 16 și 19 ani.

Acest campionat, care se va 
disputa din doi în doi ani, va 
reuni la prima sa ediție 16 for
mații și se va desfășura, proba
bil. in Tunisia.

• Finala Turneului interna
țional masculin de volei care se 
desfășoară în cadrul competiții
lor preolimpice ..Montreal 1975“, 
se va disputa între selecționatele 
Poloniei și S.U.A.

secretar Ia întrebarea noastră 
privind măsurile luate dc Co
mitetul județean Brașov al 
U.T.C. Un răspuns care ar pă
rea suficient dacă n-am ști că 
și în zilele anterioare raportă
rile primite prin „Telex U.T.C." 
erau asemănătoare (dealtfel, 
exemplele mai sus citate sint 
tot din zilele anterioare). l-am 
mărturisit tovarășului prim se
cretar nedumerirea noastră, ex
plicația primită fiind aceea 
organizația județeană a U.T.C. 
și-a îndeplinit atribuția de a 
mobiliza tinerii la muncă, dar 
dacă la controalele efectuate ei 
n-au fost găsiți la lucru aceas
ta se datorează unor organe lo
cale, care n-au luat măsurile 
pentru a da front de lucru celor 
trimiși să-i ajute. Ni s-a citat 
cazul primarului din Ghimbav, 
unde 70 de tineri au fost puși 
să împrăștie pietrișul alb or
namental în fața sediului con
siliului popular, iar alți 70 de 
tineri, după un ceas și jumătate 
de așteptare, au primit 8 sape 
pentru prășirea cartofilor, 
asemenea, ni s-a spus că 
Cristian 150 de studenți au 
nit de la Brașov pentru a 
că n-au ce face.

Noi nu putem controla 
amănunțime stările de lucruri 
și nici stabili în detalii adevă
rul. Organele locale au această 
datorie și indeosebi Comanda
mentul județean special creat 
pentru lupta contra inundați
ilor. Cert. undeva este o nere
gulă. Dar Uniunea Tineretului 
Comunist face parte din acest 
comandament, 
atitudine 
exactă a 
muncă, 
plimbați, 
calitate la alta !

că

De 
la 

ve- 
afla

în

Este necesară o 
mai fermă,, studierea 

necesarului de forță de 
iar tinerii să nu fie 
fără rost, de la o lo-

SIMBATA, 12 IULIE 1975
PROGRAMUL I
11.00 Ora copiilor. 12,00 Tele

cinemateca (reluare). 13.40 Te
lex. 13.45 Voci tinere... la Rîm- 
nicu Vilcea. 14.45 Bucureștiul 
necunoscut. 14,20 Preferințele 
dv. muzicale sint și preferințele 
noastre. 15.00 Tenis de cimp. 
România — Olanda (feminin). 
Transmisiune directă de Ia Are
na „Progresul". 17.40 Caleidos
cop cultural-artistic. 18.00 Club 
T. 18.55 In ciclul Cintare omu
lui. Vioara vîntului de vară. E- 
misiune de pasteluri și lieduri 
românești. 19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20.00 Teleenci- 
clopedia. 20.45 Publicitate. 20.50 
Film serial: ..Kojak". 21.40 24 
de ore. 21.50 Săptămina sporti
vă. 22.00 întîlnirea de la ora 
10... Magazin muzical distractiv.

DUMINICĂ, 13 IULIE 1975
PROGRAMUL I
8.35 Avanpremiera zilei. 8.40 

Cravatele roșii. 9.35 Film serial 
pentru copii: „Daktari". 10.00 
Viața satului. 11.15 Ce știm și 
ce nu știm despre... 11.45 Bucu
riile muzicii. 12.30 De strajă pa
triei. 13.00 Telex. 13,05 Album 
duminical. 15.00 Tenis de cimp. 
România — Australia (feminin). 
Transmisie directă de la Are
na „Progresul". 17.30 Film se
rial: UFO. Episodul II. 18.20 
Farmecul muzicii... lui Johann 
Strauss. 18.40 Fapte de bărbă
ție. fapte de răspundere cetățe
nească, Documentar TV. 19.00 
Lumea copiilor. 19.20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20.10 Pa
tria. partidul, ponorul. Cintece 
revoluționare, 20.30 Film artis
tic: ..Absență indelungată". 22,00 
24 de ore.

PROGRAMUL II
10.00—11,35 Matineu simfonic.

• în anul următor: 875 000 de copii în invățămintul preșcolar, iar în anul, 
școlar 1977—1978 va fi cuprinsă peste 80 la sută din populația preșco
lară • Important pentru educatori: îmbunătățiri aduse programei de 
învățămînt • MijLace de învățămînt cu dublă sau triplă funcțiune .

Documentele de partid prevăd 
ca invățămintul preșcolar să fie 
organizat ca o primă treaptă in 
sistemul de invățămint din țara 
noastră, stabilind ca, pină in a- 
nul 1980, 80"ii din populația de 
3—5 ani să fie cuprinsă in pri
ma treaptă de invățămint. Se a- 
cordă prioritate copiilor de 5 ani 
și dezvoltării rețelei de grădinițe 
cu program prelungit (de zi și 
săptăminale) pentru mamele în
cadrate in producție. Ministerul 
Educației și Invățămintului a luat 
măsuri concrete pentru aplicarea 
acestor sarcini. Dezvoltarea in
tr-un ritm impetuos a rețelei de 
invățămint preșcolar din țară a 
făcut posibil ca in anul școlar 
1914—1975 să fie cuprinși 815 000 
copii, din care aproximativ 
190 000 in grădinițe cu program 
prelungit. Pentru anul școlar 
următor, se prevede cuprinderea 
unui număr de 875 000 copii. Da
torită intensei dezvoltări a bazei 
materiale in anii 1977—1978 va 
fi cuprinsă peste 80°,o din popu
lația preșcolară, realizindu-se 
astfel cu mult înainte de termen, 
sarcinile trasate de partid.

Pe lingă dezvoltarea rețelei 
unităților, ne-a comunicat tova
rășa RODICA ȘOVAR, inspector 
în M.E.L, ministerul a luat mă
suri ce privesc perfecționarea 
conținutului programelor de in
vățămint preșcolar. S-a elaborat 
o programă a activităților in
structiv-educative, programă ale 
cărei sarcini, conținut și mijloa
ce de realizare sint eșalonate pe 
cele trei trepte de invățămint. 
preșcolar. Această programă, ti
părită inițial ca proiect, s-a ex
perimentat in unitățile din țară 
in anul școlar 1974—1975. După 
un an de experiment, și ținin- 
du-se seama de propunerile și 
observațiile unui număr impre
sionant de educatoare, progra
ma s-a definitivat. Acum ur
mează să fie aplicată ca pro
gramă obligatorie, incepind cu 
viitorul an școlar, în toate uni
tățile de profil din țară.

Spre deosebire de programele 
anterioare, actualei programe i 
s-au anexat capitole noi : „Edu
cația moral-politică și patrioti
că" — capitol care concretizează 
sarcinile, conținutul și mijloacele 
de realizare a acelor activități 
ce urmează să formeze și să 
cultive „calități morale, să favo
rizeze cultivarea sentimentelor 
de dragoste pentru patrie, par
tid, locul natal." „Cunoașterea 
mediului înconjurător" și „Dez
voltarea vorbirii copilului" se 
prezintă ca două capitole dis
tincte, avind drept scop concre-

tizarea sarcinilor privind dezvol
tarea vorbirii copiilor de virstă 
preșcolară in vederea însușirii 
cu ușurință a scris-cititului in 
școala generală. Activitățile ma
tematice prezintă pe de o parte 
jocuri și activități logico-mate- 
matice, alături de numărat și 
socotit in limita 1—10, activități 
ce pregătesc gindirea logică și 
matematică a copilului.

Prin serviciul „Mijloace de 
învățămînt" a M.E.I. se fac pre
gătiri pentru dotarea grădinițe
lor cu diferite materiale didac
tice 
condiții 
instructiv-educative : dotarea cu 
materiale necesare desfășurării . 
jocurilor și altor activități alere 
de copii ; dotarea cu seturi de . 
aparate pentru jocuri libere. 
Dintre acestea, grădinițelor li se 
recomandă folosirea acestor mij
loace de invățămint ce au dublă 
sau triplă funcțiune, precum și 
a materialelor ce dezvoltă crea
tivitatea copilului și sentimentul 
colectivismului. Pentru asigura
rea unei activități de bună cali
tate programa va fi însoțită de 
o anexă formată din culegeri de 
materiale care ilustrează conți
nutul acțiunilor de cunoaștere a 
mediului . înconjurător și dezvol
tarea vorbirii (texte literare 
pentru educația moral-politică și 
patriotică, culegeri de cintece și 
jocuri, cu text și cintec, culegeri 
de jocuri logico-matematice 
ele.). Se preconizează a fi tipă
rite culegeri de indicații meto
dice pentru organizarea și desfă
șurarea celor 9 categorii de ac
tivități (discipline).

Pe lingă aceste materiale 
recomandă educatoarelor să 
losească material didactic con
fecționat la nivelul posibilități
lor grădinițelor, precum și o se
rie de materiale din natură.

Dezvoltarea și perfecționarea 
conținutului invățămintului a- 
trage după sine obligativitatea 
de a pregăti cadrele didactice 
care 
preșcolar, educatoarele, 
toarele trebuind să aibă o foar
te bună formație psiho-pedugo- 
gică de specialitate. Astfel pen
tru viitorul an școlar se preco
nizează ca în invățămintul pre
școlar să se lucreze cu aproxi
mativ 38 000 de cadre didactice 
(educatoare, învățătoare, profe
sori). Ministerul Educației și 1n- 
vățămintului acordă o atenție 
deosebită pregătirii suplimentare 
a învățătorilor și profesorilor 
care sint încadrați pe posturi de 
educatori. Aceasta se concreti-

zează prin inițierea unor cursuri 
suplimentare care asigură pre
gătirea de specialitate a acestor 
cadre.

GABRIELA ANGHEL

digul nici nu se vedea bine, 
opus unei Dunăre care nici ea 
nu se vedea bine. Intre vase 
și' țărm este doar un metru 
de apă galbenă, stătută ca 
un iaz, care pare placidă, 
pare ridicol să-ți inchipui că 
poate scoate vreun sunet, 
dar-mi-te, un răget de fiară, 
cum spunea maistrul Mehic, 
secretarul. Acolo la dig lu
crează mii de tineri elevi, 
fete in salopete și uniforme 
militare, tineri de toate pro
fesiile, care au 16 ani și rid. 
muncesc rizind. fac glume, 
muncesc cu admirabilă ab
negație. Dar ai putea deosebi 
foarte clar, in acest dig viu 
de adolescenți, pe navaliști. 
Et sint mai concentrați, rid 
mai puțin, lovesc mai mocnit 
pămîntul. bușesc sacii cu în- 
căpăținare. Ei știu să vadă 
ochiul furiei în pleoapa a- 
proape închisă, galbenă, tă
cută dintre vase și pămint. 
Cunosc Dunărea, O simt, au 
studiat ceasul secret care ti- 
căie numărătoarea inversă. 
Ei, oamenii șantierului, care 
cu ochii închiși, la fel ca 
oamenii mării, după mers 
știu dacă Dunărea are hulă 
sau nu. Ei știu că digul 
acesta care pare și el mic. 
pe pare străinii îl pot privi 
chiar cu suspiciune, va fi su
ficient să imblinzească flu
viul. Astfel, digul, probă de 
abnegație și luciditate este și 
o probă de sentimente. Nu
mai cine iubește cu patimă, 
ca pe o matcă și ca pe 
leagăn Dunărea poate 
astfel cu ea. Ca și cind 
oameni i-ar durea nu numai 
dezastrele pe care Dunărea 
ar putea să le facă, ci și fe-. 
Iul nefiresc, bolnăvicios, ca 
o stare de febră necunoscută 
cu care ea tinde să-și iasă 
din maluri. Digul nu despar
te oamenii de Dunăre. El 
poate fi înțeles și ca un bal
sam pe care omul îl pune pe 
suferința ei exasperată. Dra
gostea oamenilor va fringe 
Dunărea și ei vor dormi in 
noaptea aceea adine, ca după 
o lungă și grea operație.

FAPTĂ PIONIEREASCĂ
necesare desfășurării in 

optime a activităților de ACULIN CAZACU

se
fo-

lucrează in invățămintul 
invăță-

Cu gindul la Forumul lor 
național și la cea de-a 
III-a Conferință națională a 
organizației, pionierii au an
gajat — in cursul anului 
școlar — marea bătălie pen
tru rezultate bune la învăță
tură. Și au raportat reali
zări frumoase, care poarta 
marca mîndriei și capacității 
lor de a se mobiliza. Și a ve
nit apoi furia apelor, in miez 
de vacanță. în clipa de frîn- 
gere a Jiniștei. ei n-au în
țeles să stea de o parte. I-a 
îmbărbătat prezența, zi de 
zi, pe fronturile cele mai 
grele, a primului cetățean al 
tării, a tovarășului Nieolae 
Ceaușescu. I-au însuflețit 
comuniștii, părinții lor, toți 
oamenii care au pus umă
rul și pieptul in fața stihiei. 
Intr-o perioadă a maximei 
incleștâri, pionierii probează 
dăruirea deplină și — după 
forțele lor — puterea consu
mului impresionant de ener
gie. Faptele curg, se acumu
lează zi de zi.

...în Argeș, la Ștefănești — 
40 de pionieri au pornit Ia 
repararea drumurilor, la 
Leordeni — 50 de pionieri au 
lucrat la vie și apoi Ia sor
tarea și expedierea a 1 200 kg 
ceapă, alți 320 de pionieri din 
județ au insilozat nutreț, au 
strins cartofi și roșii.

In Harghita pionierii au 
venit alături de părinții lor 
la învingerea Tîrnavei prin 
săparea de canale și dever
sarea apei de pe terenurile 
inundate, la recoltarea sfeclei 
de zahăr și la alte lucrări 
urgente.

In Iași, pionierii din comu
nele Victoria, Bosia, Golă- 
ești, Trifești. Bivolari, Prisă- 
cani, Grozești, Gorban au por-

ttn
fi

P.e

nit la consolidarea digurilor, 
la apărarea satelor de furia 
zvircolirii în matcă a apelor 
Prutului. Peste 600 pionieri 
din comunele amintite și din 
altele au strins orzul de pe 
mari suprafețe, au recoltat 
griul și au efectuat numeroa
se alte lucrări de întreținere.

In Ialomița, Ia Crăsapii de 
Jos și Bucu, grupuri de copii 
au ajutat la salvarea anima
lelor cooperativei de produc
ție : alții-au dat îngrijire bă- 
trinilor, au făcut planton pe 
diguri, au înlăturat milul de 
pe utilaje.

Ei au înțeles că lo
cul lor este in lupta peptru 
prevepirea inundațiilor, re
coltarea culturilor sau înlă- 
tlirarea urmărilor calamită
ții. Copiii 
zintă o 
se poate 
Motivația 
este adine înfiptă _  ___...
lor. în nenumărate prilejuri 
au probat o surprinzătoare 
capacitate de organizare și de 
acțiune, alături de comuniști. 
Știu bine că nu-i sperie 
greul, că au o mare mobili
tate și putere de a intui pe
ricolul, pentru a întoarce 
împotriva lui atenția și forța 
miinilor celor din jur. în 
multe județe afectate de nă
vălirea apelor, copiii au vă- V 
zut că puterile lor pot fi de 
mare folos — acolo unde 
condițiile o permiteau — Ia 
strinsul recoltei. Chiar și cei 
aflați in tabere, veniți din 
numeroase colțuri de țară, 
cum este cazul multora din 
județul Sibiu, au făcut front 
comun cu țăranii cooperatori, 
au dat pilda unei îndrăznețe 
înțelegeri a nevoii de a intra 
in luptă.

noștri 
forță 
avea 
faptei

repre- 
în care 

încredere, 
■patriotice 
in ființa

Concertul Filarmonicii de stat 
„George Enescu". 20.00 Eroi în
drăgiți de copii. 20.25 Ora me
lomanului. 21.15 Telex. 21,20 
Clasicii — permanențe ale ori
zontului nostru cultural. 21.40 
Film serial (reluare): „Kojak".

LUNI, 14 IULIE 1975
PROGRAMUL I
16.00

mană, 
stanța 
Iilor), 
siune

Emisiune în limba ger- 
13,30 Rugbi: Farul Con- 
— Bonymaen (Țara Ga- 
Repriza a Il-a. Transmi- 
directâ de la Constanța.

înțelesul tuturor. 10,20 File de 
dicționar. Medalion: Spencer
Tracy. Filmul artistic „Ghici 
cine vine la cină". 12.15 Telex. 
14,10—14,30 Misiunea comună 
Soiuz-Apollo. Transmisiune di
rectă. 16.00 Teleșcoală. 16.30 Curs 
de limbă franceză, (recapitula
re). 17.00 Telex. 17,05 Campio
natele mondiale de scrimă (se- 
lecțiuni înregistrate de la Buda
pesta). 17.40 Scena. Emisiune de 
actualitate și critică teatrală. 
18.00 Lecții TV pentru lucrăto
rii din agricultură. 18,45 Tineri 
interpreți de muzică populară.

de muzică populară. 11.35 Aveți 
legătura directă cu... întreprin
derea „1 Mai" Ploiești. 11.55 Te
lex. 16.00 Teleșcoală. 16,30 Curs 
de limbă rusă (recapitulare). 
17.00 Telex. .17,05 Campionatele 
mondiale de scrimă. Selecțiuni 
înregistrate de la Budapesta. 
17.40 Inscripții pe celuloid. 17.55 
La volan. Emisiune pentru con
ducătorii auto. 18,05 De veghe 
zi și noapte pentru țară. Emi
siune de versuri. 18.25 Dincolo 
de note... Azi — Mișu lancu. 
18.45 Tragerea Pronoexpres. 
18,55 Din lumea plantelor și ani-

țiuni înregistrate de la Buda
pesta. 18.00 Misiunea comună 
Soiuz-Apollo, Transmisiune di
rectă. 18.30 Universitatea TV. 
19,05 Afganistan. File de istorie 
contemporană. 19.20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 Con- 
du-ne drag partid! 20,20 Revis
ta economică TV. 20,50 Publi
citate. 21.00 Antonio și baletul 
său în „Amorul vrăjitor" de 
Manuel de Falia. 21.30 Revista 
literar-artistică TV. 22,10 24 de 
ore.

SAPT AMINA L V. (12-is iulie)

PROGRAMUL II
20.00 Retrospectiva stagiunii 

de concerte 1974—1975 a forma
țiilor muzicale ale Radiotelevi- 
ziunii. 22,00 Telerama.

VINERI, 18 IULIE 1975
PROGRAMUL I

1001 de seri. 19,30 Telejur- 
20.00 Steaua fără nume.
Noi și viitorul apropiat. 
Roman foileton: „Așa 
oțelul". Episodul V.

s-a

19.20 
nai.
20.50 
21.05 
călit

PROGRAMUL II
17,00 Telex. 17.05 Album 

ral. 17.25 Film artistic: „Răspla
ta". 13.35 Muzică populară. 18,55 
Cind însuși glasul gindurilor... 
Emisiune de versuri. 19.25 Pu
blicitate. 19,30 Telejurnal. 20.00 
Film serial pentru copii (relua
re): „Daktari", 20.25 Biblioteca 
pentru toți. Paul Zarifopol. 21.15 
Telex. 21.20 Contribuția între
prinderilor bucureștene la recu
perarea pagubelor provocate de 
inundații. 21.40 O seară cu or
chestra Bonni Scot Big Band.

MARȚI, 15 IULIE 1975
PROGRAMUL I
9.00 Teleșcoală. 10.00 Arta pe

co-

19.00 Teleglob: Jrak — petrol și 
progres. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Seară de tea
tru: „Cind trăiești mai adevă
rat" de Paul Everac. 21.45 
Misiunea comună Soiuz-Apollo. 
Transmisiune directă. ‘
juterii muzicale. 22,15

PROGRAMUL II

20,00 Film serial: 
Episodul IV. 20.45 
eintec românesc. 
21.20 Brigada lui 
21,45 Din filmoteca

22.00 Bi-
24 de ore.

„Emma". 
Tezaur de 

Telex. 
Mihoc.

21.15 
Jorj 
TV.

MIERCURI, 16 IULIE

PROGRAMUL I

1975

9.00 Teleșcoală. 10.00 Matineu 
de vacanță. ..Stiletul" (episodul 
III). 10,30 Biblioteca pentru toți 
(reluare). 11,20 Tineri interpret!

malelor. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.00 Mai tari ca 
apele. 20.15 Telecinemateca: ..Să 
ucizi o pasăre cintătoare' 
mieră TV. 22,10 24 de

PROGRAMUL n

Pre- 
ore.

20.00 Preferințele dv.
le sint și preferințele ______
20.40 Pagini de umor. 21.05 Te
lex. 21.10 Studio ’75. 21,25 Ro
man foileton (reluare): „Așa s-a 
călit oțelul".

muzica- 
noastre.

JOI, 17 IULIE 1975

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 16.30 Curs de 
limbă germană (recapitulare). 
17,00 Telex. 17,05 Enciclopedie 
pentru tineret. 17,30 Campiona
tele mondiale de scrimă. Selec-

14.20 Tenis de cimp. Semifi
nala grupei A din zona euro
peană a „Cupei Davis": Spania 
— România. Transmisiune di
rectă de la Barcelona — prime
le două meciuri de simplu. 18.50 
Tribuna TV. 19.20 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. 20.00 Univers 
științific. 20.30 Rezultatele tra
gerii Loto. 20.35 Film artistic: 
„Copiii din Valea Tigrului". 
Premieră pe țară. 22,10 24 de 
ore.

PROGRAMUL II
17.00 Telex. 17.05 File de dic

ționar. Medalion Grigori Ciuhrai. 
18.50 Muzică ușoară. 19.10 Pu
blicitate. 19.15 Reportaj TV. Mi
cul conservator. 19.30 Telejur
nal. 20.00 Opera ..Mariana Pi
neda" de Doru Popovici. 20.45 
Pionierii automaticii românești. 
21.10 Dincolo de note. întilnire 
cu compozitorul Radu Șerban și 
cîțiva din interpreții cântecelor 
sale. 21,30 Telex. 21,35 Armonii 
intime. 21,55 Virtuozi ai arenei.

NICOI.AE
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Vizita cancelarului federal al Austriei Vizita primului ministru al statului Trinidad-Tobago
DEJUN OFERIT DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU> » DINEU OFERIT DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU

J >

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit vi
neri un dejun în onoarea can
celarului federal al Republicii 
Austria, dr. Bruno Kreisky. șj a 
doamnei Vera Kreisky.

La dejun au luat parte tova
rășii Manea Mănescu, Ștefan 
Voitec, Gheorghe Cioară, Janos 
Fazekas, Ion Pățan, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne, Teodor Coman, ministrul 
de interne, loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini grele, Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Constantin Stătescu, 
secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat, împreună cu so
țiile, alte persoane oficiale.

Au participat dr. Josef Stari- 
bacher, Wilhelm Hrdlitschka, 
Gustav Zeillinger, Artur Mus- 
sil, împreună cu soțiile, și ce
lelalte persoane oficiale austrie
ce care îl însoțesc pe cancela
rul federal în vizita. în țara 
noastră.

Erau prezenți Dumitru Ani- 
noiu, ambasadorul României la 
Viena, și Werner Sautter, am
basadorul Austriei la București.

în timpul dejunului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și can
celarul federal Bruno Kreisky 
au rostit toasturi.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Austria și 
Republicii Socialiste România.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU
» » ,

Toastul președintelui Toastul cancelarului
Nicolae

Domnule cancelar federal,
Doamnă Kreisky,
Doamnelor și domnilor,
Îmi face o deosebită plăcere să 

vă salutăm ca oaspeți ai Româ
niei socialiste și să vă dorim să 
vă simțiți cit mai bine in țara 
noastră.

Vizita dumneavoastră, domnu
le cancelar, în România are loc 
în condiții cind schimburile eco
nomice și colaborarea dintre po
poarele noastre se dezvoltă con
tinuu. îmi amintesc întotdeau
na cu multă plăcere de vizita 
făcută cu aproape cinci ani in 
urmă in Austria și păstrez bo
gate impresii despre ospitalita
tea cu care am fost intimpinați 
în frumoasa dumneavoastră ța
ră. Doresc să menționez că in 
anii care au trecut de atunci 
relațiile economice și tehnico- 
științlfice dintre România și 
Austria au cunoscut o dezvol
tare puternică Constituie o 
realitate faptul că schimburile 
economice dintre țările noastre 
s-au dublat în ultimii patru 
ani. Consider insă că există în
că largi posibilități de a ex
tinde și mai mult relațiile noas
tre economice. Sper că vizita 
dumneavoastră, domnule cance
lar. va ajuta la identificarea de 
noi posibilități in vederea ex
tinderii cooperării multilatera
le — economice, tehnico-științi- 
fice și culturale — între țările 
noastre.

Ați vizitat cu mulți ani in 
urmă România. Veți avea posi
bilitatea să faceți acum o com
parație cu situația de atunci, 
să cunoașteți schimbările care 
s-au produs, progresele dobindi- 
te in dezvoltarea României pe 
calea construcției socialiste. 
Sper că veți putea constata că 
schimbările petrecute in Româ
nia creează condiții favorabile 
extinderii colaborării intre po
poarele noastre : cu atît mai 
mult cu cit avem in vedere ca 
și in următorii ani să depunem 
eforturi susținute pentru dezvol
tarea economico-socială a Ro
mâniei, pentru făurirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. Știu că și țara dum
neavoastră este preocupată de 
a-și asigura o dezvoltare conti
nuă și, de aceea, am convinge
rea că vom putea realiza o co
laborare tot mai activă.

In ce privește împrejurările 
internaționale în care vizitați 
România, noi le apreciem ca 
fiind deosebit de complexe. .S-au 
schimbat multe în viața interna
țională de la vizita pe care am 
făcut-o cu cinci ani in urmă in 
Austria. In același timp, alte 
schimbări sînt in curs — și ele 
vor produce încă serioase muta
ții pe plan internațional. După 
părerea noastră, caracteristica 
principală a acestor schimbări 
o constituie afirmarea voinței 
popoarelor de a pune capăt ve
chii politici imperialiste de forță 
și dictat, de a realiza o politi
că nouă, bazată pe egalitate, 
respect al independenței și su
veranității tuturor statelor.

Trăind în Europa, sîntem deo
potrivă preocupați de a instau
ra pe acest continent o pace 
trainică, care să asigure fiecă
rei națiuni posibilitatea de a se 
dezvolta liber pe calea progre
sului economie și social, la 
adăpost de orice agresiune și 
imixtiune din afară. Am conlu
crat strins pentru desfășurarea 
cu succes a lucrărilor Conferin
ței europene și sper să ne 
reîntîlnim în curind la Hel
sinki pentru semnarea documen
telor care au lost elaborate 
pină acum. Apreciem că re
uniunea la nivel înalt a Confe
rinței general europene va re
prezenta un moment de impor
tanță istorică pentru continen
tul european. Desigur, nu ne 
facem iluzii că prin aceasta 
s-au soluționat problemele com
plexe de pe continentul nostru, 
dar nu putem să nu apreciem 
perspectiva pe care o va des
chide Conferința general euro
peană pentru înfăptuirea unei 
securități și păci trainice pe 
continent. Pentru aceasta vor 
trebui, fără îndoială, depuse în 
continuare eforturi susținute din 
partea tuturor statelor.

Noi, cei din Europa, nu putem 
uita că de pe acest continent au 
pornit cele două războaie mon-

Ceaușescu
diale distrugătoare ; de aseme
nea, nu putem trece cu vederea 
faptul că, în momentul de față, 
pe acest continent se găsesc 
concentrate cele mai puternice 
forțe militare, armamente din 
cele mai moderne, inclusiv ar
mament nuclear. Tot în Europa, 
din păcate, se confruntă cele 
două blocuri militare. De aceea 
avem răspunderea față de na
țiunile noastre, față de cauza 
tuturor popoarelor, a păcii in
ternaționale, să facem totul pen
tru a lichida aceste stări de 
lucruri anacronice și periculoa
se din Europa, pentru a trans
forma continentul european în- 
tr-un continent al colaborării 
pașnice care să continue să 
joace un rol important în pro
gresul economic și social al u- 
nțanității, pentru a pune în ser
viciul omului și al națiunilor 
cuceririle științei in toate do
meniile. pentru a face să înce
teze cursa înarmărilor. Iată 
de ce România se pronunță cu 
toată fermitatea pentru o politi
că nouă în Europa și in întrea
ga lume.

Sînt multe probleme economi
ce de soluționat. Noi conside
răm că ele trebuie să fie re
zolvate pe o cale nouă, lichi- 
dindu-se inegalitățile care au 
generat menținerea unei părți 
însemnate a omenirii într-o 
stare de subdezvoltare. Să pu
nem bazele unei ordini econo
mice noi, care să asigure o co
laborare egală, stabilitate eco
nomică, progresul fiecărei na
țiuni, bunăstarea și fericirea fie
cărui popor.

Există încă în lume probleme 
care se cer soluționate. cum 
este cea din Orientul Mijlociu. 
Sperăm că se va ajunge la o 
pace trainică și justă, la solu
ționarea problemelor din aceas
tă Zonă într-un spirit de drepta
te, pornindu-se atît de la faptul 
că cuceririle teritoriale nu asi
gură nimănui securitate — și, 
deci, nu pot asigura pacea — 
cit și de la faptul că atunci 
cind nu se recunoaște dreptul la 
libertate și dezvoltare indepen
dentă a unui popor, nici celă
lalt popor nu se poate bucura 
de libertate și bunăstare.

România consideră că se im
pune întărirea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite, o democra
tizare a organismelor interna
ționale și a înseși vieții inter
naționale, o participare activă a 
tuturor statelor — și îndeosebi a 
țărilor mici și mijlocii, a țărilor 
nealiniate, a țărilor in curs de 
dezvoltare — la soluționarea 
problemelor contemporane.

Cu toată complexitatea proble
melor actuale. România priveș
te cu optimism și încredere des
fășurarea viitoare a vieții inter- 
haționale. Avem deplina încre
dere în voința și puterea po
poarelor de a face ca pe pămînt 
să fie instaurată o lume mai 
dreaptă și mai bună ! în ce ne 
privește sintem hotăriți să parti
cipăm activ la realizarea acestei 
lumi, in care fiecare popor și 
fiecare națiune să se poată dez
volta coresnunzător voinței sa
le și, totodată, să conlucreze 
strîns cu toate celelalte popoare 
pentru a face ca pe planeta 
noastră cuceririle științei și ci
vilizației să servească deopo
trivă fiecărei națiuni, fiecărui 
om !

Doresc. în încheiere, să men
ționez cu multă satisfacție fap
tul că reprezentanții țărilor 
noastre au conlucrât și conlu
crează strîns în diferite organis
me internaționale și să exprim 
dorința ea și în viitor această 
conlucrare să fie tot mai bună 
și tot mai activă.

Cu speranța și cu dorința ca 
vizita dumneavoastră să mar
cheze un moment nou in dez
voltarea colaborării dintre țările 
noastre, în toate domeniile, ridio 
un toast pentru fericirea și bu
năstarea poporului prieten aus
triac 1

In sănătatea dumneavoastră, 
domnule cancelar, și a doamnei 
Kreisky !

Pentru o bună colaborare între 
România și Austria !

In sănătatea tuturor oaspeților 
noștri din Austria !

Pentru pace și colaborare ! 
(Aplauze).

Bruno
Domnule președinte,
Stimată doamnă,
Doamnelor și domnilor,

Permiteți-mi ca, în primul 
rind, să exprim bucuria pentru 
faptul că a fost posibil să fac 
această vizită. Știu că in mo
mentul de față condițiile nu sini 
cituși de puțin ușoare pentru 
țara dumneavoastră, datorită 
inundațiilor catastrofale.

Multe dintre problemele cu 
care sinleți confruntați ne sini 
cunoscute, datorită faptului că 
ambele noastre țări sint țări 
dunărene. Și noi trebuie să ți
nem cont că vom avea paguoe 
toarte mari care astăzi nici nu 
pot fi calculate cu exactitate, 
în aceste zile, se vădește din 
nou cit de mult sînt legate sta
tele dunărene, atît din punct 
de vedere meteorologic, precum și 
geografic, economic, istoric, al 
circulației, cit și politic. Noi am 
ținut de mult timp seama de 
toate acestea, in sensul că re
lațiile noastre s-au dezvoltat șl 
se dezvoltă armonios.

De aceea, vă rog să-mi per
miteți să folosesc acest prilej 
pentru a vă spune, domnule 
președinte, cit de mult noi știm 
să apreciem politica dumnea
voastră originală, politică pusă 
in mod esențial în slujba inte
reselor poporului român ; în a- 
celași timp vă declarați întot
deauna gata de a pune aceste 
interese naționale într-o strinsă 
unitate cu sarcinile internațio
nale. România ocupă astăzi un 
loc aparte in lume. Noi știm cit 
de mult este legată această po
litică de numele dumneavoas
tră, domnule președinte. Cunoaș
tem și apreciem, de asemenea, 
felul in care România ține cont 
de obligațiile pe care le are in 
cadrul alianțelor sale. Dar, in 
același timp, știm cit de mult 
ține la independență, indepen
dență indispensabilă unui popor 
pentru a-și putea consacra for
țele dezvoltării. In multe pro
bleme ale politicii internaționa
le există intre noi păreri foarte 
apropiate, cu toate că Austria 
se declară neabătut atașată prin
cipiului neutralității perma
nente. Constatarea pe care ați 
făcut-o, domnule președinte, cu 
ocazia vizitei președintelui fe
deral în țara dumneavoastră — 
pe atunci in calitate de ministru 
de externe — și anume că lu
mea s-a schimbat, că probleme
le internaționale nu mai pot fi 
rezolvate numai de marile pu
teri și că toate popoarele iși ma
nifestă tot mai mult dorința de 
a li stăpîne in propria lor casă, 
a exprimat in mod cit se poate 
de pregnant ideea la care m-am 
referit mai înainte.

De aceea aș dori să fac unele 
remarci legate de dezvoltarea 
relațiilor economice dintre țări
le noastre, să arăt că sînt pre
mise foarte bune pentru dezvol
tarea lor reciproc avantajoasă 
pe mai departe. Cei care au 
avut posibilitatea să vadă unul 
din marile noastre obiective de 
investiții in cel mai mare con
cern austriac au putut să con
state cit de importantă a fost 
participarea industriei româ
nești la realizarea acestui obiec
tiv. Industria românească cu
noscută astăzi in multe țări ale 
lumii realizează performante 
demne de remarcat. De lucrul 
acesta m-am putut convinge 
personal, cind am vizitat unele 
din aeeste țări, și m-am con
vins o dată in plus cit de utilă 
ar fi o colaborare intre țările 
noastre pe terțe piețe. Mă gîn- 
desc. bunăoară, la posibilitățile 
suplimentare ale acestei colabo
rări care să fie luate in atenție, 
mai cu seamă in țările producă
toare de petrol. Este foarte im
portant să reiasă in mod foarte 
clar că această colaborare a 
noastră nu urmărește alte sco
puri decit cele pe care le-am 
declarat.

Dumneavoastră, domnule pre
ședinte, v-ați referit la faptul 
că de ia ultima dumneavoastră 
vizită în Austria multe lucruri 
s-au schimbat. Aceste schimbări 
au căpătat și un alt aspect intru- 
cit statele industriale ale lumii 
occidentale sint confruntate as* 
lăzi cu o recesiune foarte pro
fundă și de mari proporții cârc, 
cu toate că este provocată de 
cauze multiple, este un fenomen 
conjunetural. Firește, această e- 
voluție conjuncturală ar trebui, 
in virtutea puternicei interde
pendențe economice, care există

Kreisky
astăzi in lume, să afecteze în 
vreun fel și statele care au un 
alt sistem economic. Astăzi este 
important și în interesul fiecărei 
țări, imi închipui, să contribuie 
la depășirea acestei situații e- 
conomice. In ce o privește, Aus
tria a încercat să-și aducă con
tribuția, insă posibilitățile noas
tre sint limitate, eforturile noas
tre vor avea un succes limitat 
intrucît și economia austriacă 
este integrată puternic, într-o 
măsură mare, in economia mon
dială. Fie și din acest motiv, 
cred că ar fi oportun ca. pe mă
sură ce ne apropiem de confe
rința care se pregătește pentru 
securitate și colaborare in Eu
ropa, ea și după această confe
rință, să ținem mai mult cont 
de soluționarea problemelor 
economice. In această privință 
se pune in primul rind proble
ma unei colaborări mai apro
piate intre marile organisme 
economice din Europa, cum ar 
fi. de exemplu, intre Comuni
tatea Economică Europeană și 
C.A.E.R.

La 3 iulie 1963. deci acum 12 
ani, mi-am încheiat prelegerea 
pe care am ținut-o la Faculta
tea de drept a Universității din 
București cu următoarele : „I- 
deea integrării europene este o 
idee a colaborării internaționa
le". Cu cit mai repede vom re
cunoaște in Europa acest lucru, 
cu atit mai repede vom putea 
să ne unim eforturile noastre 
in interesul păcii.

O a doua problemă căreia me
rită in mod special să-i acor
dăm întreaga noastră atenție 
este aceea a unei politici ener
getice europene. Unele țări din 
Europa sint importanți furni
zori de energie și de materii 
prime. Și in acest domeniu ar 
exista posibilități pentru rea
lizarea unei colaborări pe ter
men lung între țările noastre.

In ceea ce privește problema 
colaborării intre Europa și țări
le din Orientul Mijlociu, ea ar 
putea fi multilaterală. Cu o 
condiție însă : pacea in această 
regiune a lumii.

Referindu-mă din nou la vi
itoarea Conferință de securita
te, cred că ea ar putea să fie 
mai mult decit o mare întil- 
nire la care statele participante 
să-și prezinte pur și simplu in
tențiile. Ea ar putea reprezen
ta de la bun început realizarea 
unei colaborări continentale la 
nivel inalt. Trebuie insă recu
noscut faptul că politica de des
tindere este indivizibilă. De a- 
ceea nu poate exista stare de 
război in Orientul Mijlociu fără 
ea influența sa să nu se res- 
fringă negativ asupra politicii 
de destindere în Europa. Iar 
dacă in Europa există evoluții 
politice care nu țin seama de 
drepturile marii majorități in
contestabile a unui popor, aces
tea împovărează politica de des
tindere. intrucît tocmai o ase
menea desconsiderare poate de
veni precumpănitoare atunci 
cind găsește sprijin și încura
jare din afară. De aceea aș 
dori să subliniez că este 
necesar. ținind seama de 
greutățile existente, să depu
nem in continuare eforturile 
necesare pentru a ne aduce în
treaga noastră contribuție pen
tru a nu se strica ceea ce s-a 
realizat pe parcursul unor ani 
de muncă plină de răbdare.

Dacă în asemenea ocazii, ca 
cea de astăzi, discursurile tre
buie să aibă un sens, socot că 
ele ne obligă să ținem seama 
de amploarea relațiilor noastre, 
pentru a spune deschis ceea ce 
trebuie spus.

De aceea, domnule președin
te. vă sint recunoscător pentru 
remarcile pe care le-ați făcut 
astăzi, aici, și mi-am luat per
misiunea de a Ie adăuga și pe 
ale mele. Intre statele noastre 
există relații de bună prietenie, 
chiar dacă avem concepții fi
lozofice și sisteme social-econo- 
miee deosebite. Insă relațiile 
noastre au fost întotdeauna ca
racterizate de modul deschis, 
sincer, in care s-au purtat dis
cuțiile. Noi știm că numai pro- 
cedînd astfel. într-un spirit 
prietenesc, putem să fim de fo
los statelor și popoarelor noas
tre. Cu aceste ginduri, ridic pa
harul pentru sănătatea dumnea
voastră, domnule președinte, în 
sănătatea stimatei dumneavoas
tră doamne, a tuturor celor pre
zenți. (Aplauze).

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a oferit vineri un 
dineu in onoarea primului mi
nistru al statului Trinidad- 
Tobago, Eric Eustace Williams, 
care face o vizită oficială în 
Republica Socialistă România.

La dineu au luat parte tova

Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu

Toastul primului ministru

Eric Eustace Williams
Domnule prim-ministru,
Domnilor,
Tovarăși,

Aș dori să exprim satisfacția 
mea pentru rezultatele Care s-au 
obținut în realizarea unei cola
borări avantajoase între țările 
noastre.

în puținele zile care le-ați pe
trecut in România ați purtat 
discuții asupra multor probleme, 
s-a putut ajunge la o serie de 
înțelegeri cu privire la colabora
rea in diferite domenii de acti
vitate și, totodată, ați avut prile
jul să cunoașteți unele din pre
ocupările și realizările poporu
lui român pe calea făuririi noii 
orinduiri sociale. Sper că docu
mentele care vor fi semnate vor 
deschide calea unei colaborări cu 
bune rezultate. De asemenea, 
imi exprim dorința ca și pe plan 
internațional popoarele noastre 
să conlucreze tot mai strîns pen
tru realizarea noii ordini econo
mice și politice internaționale, 
a unei lumi mai drepte și mai 
bune.

Nu mi-ați comunicat încă ho- 
tărirea dumneavoastră dacă veți 
mai rămine incă in România. De 
aceea am impresia că șederea 
dumneavoastră va fi scurtă.

Sper să plecați cu o impresie 
plăcută despre munca și preo
cupările poporului nostru, des
pre dorința sa de colaborare cu 
țara dumneavoastră, cu toate 
popoarele, în realizarea -unei 
lumi in care fiecare națiune să 
se poată dezvolta liber, cores
punzător voinței și aspirațiilor 
sale.

V-aș ruga să transmiteți po
porului din Trinidad-Tobago u- 
rările noastre de bunăstare, fe
ricire, de prosperitate și pace.

Doresc să ridic acest toast in 
sănătatea dumneavoastră, dom
nule prim-ministru, a celorlalți 
colaboratori ai dumneavoastră 
care vă însoțesc ;

Pentru o bună colaborare în
tre popoarele noastre ;

Pentru pace ! (Aplauze)

★

Luind din nou c'uvîntul. după 
toastul oaspetelui, președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus : 

România a cunoscut ea însăși 
mult timp dominația străină, a 
dus lupte grele pentru a-și eîș- 
tiga independența națională. De 
aceea. întotdeauna ea a spriji
nit și sprijină lupta de elibe
rare națională, lupta fiecărui

Convorbiri oficiale intre președintele 
Nicolae Ceaușescu 

și cancelarul Bruno Kreisky
(Urmare din pag. l)

teșuguri, și Tassilo Ogrinz, con
silier la Ambasada Austriei la 
București.

Schimbul de vederi a eviden
țiat cu deplină satisfacție că re
lațiile româno-austriece, înteme
iate pe stimă și respect reciproc, 
se dezvoltă cu succes, constitu
ind un exemplu de colaborare 
rodnică intre țări cu orinduiri 
social-politice diferite. S-a sub
liniat ca un fapt pozitiv în rea
lizarea și evoluția acestor bune 
raporturi frecventele contacte și 
întîlniri. la diferite niveluri, pe 
cele mai diverse planuri. între 
factori de răspundere din cele 
două țări, de o excepțională în
semnătate fiind — prin perspec
tivele ce le-au deschis — vizi
tele reciproce și convorbirile Ia 
înalt nivel.

Au fost examinate căi și mij
loace de aprofundare a relațiilor 
bilaterale. îndeosebi pe plan e- 
conomic — de intensificare in 
continuare a schimburilor de 
mărfuri, perfecționarea și extin
derea cooperării pe termen lung 
și a activităților pe terțe piețe, 
cit și în alte domenii.

S-a relevat. în acest context, 
că o conlucrare cit mai strinsă, 
pe multiple planuri, aduce o 
prețioasă contribuție la mai buna 
cunoaștere și întărirea prieteniei 
româno-austriece. în folosul am
belor popoare, al înțelegerii in 
Europa și în lume.

Convorbirile au abordât. de a- 
semenea. probleme principale 
ale vieții politice internaționale 
actuale.

S-a evidențiat, cu acest prilej, 
că și pe planul politicii externe

Recepție oferită de 
cancelarul federal al Austriei

Seara, cancelarul federal al 
Republicii Austria, dr. Bruno 
Kreisky, și doamna Vera Kreisky 
au oferit o recepție.

Au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec. Janos 
Fazekas, Ion Pățan. George 
Macovescu. ministrul afacerilor 
externe. Teodor Coman, minis
trul de interne. loan Avram, 
ministrul industriei construcții
lor de mașini grele. Florea Du
mitrescu. ministrul finanțelor. 
Radu Păun, ministrul sănătății, 
Virgil Teodorescu, vicepreședin

rășii Manea Mănescu, Ștefan 
Voitec. Janos Fazekas. Ion Pă
țan, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, Teodor 
Coman. ministrul de interne, 
Ioan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini 
grele, Emil Nicolcioiu, ministrul 
justiției, Constantin Stătescu,

popor de a fi stăpîn pe desti
nele sale.

Știm că, pentru ca popoarele 
să fie cu adevărat libere, tre
buie lichidată cu desăvîrșire po
litica imperialistă, colonialistă 
și neocolonialistă. Dar avem de
plina convingere că stă in pu
terea popoarelor să realizeze — 
și vor realiza — lichidarea cu 
desăvirșire a acestui vestigiu ru
șinos pentru omenire.

Noi avem convingerea că po
poarele sînt în stare să realizeze 
intre ele relații noi. de colabo
rare. de prietenie, care să asigu
re folosirea cuceririlor științei 
și civilizației în folosul fiecărei 
națiuni, al întregii omeniri.

în ceea ce privește securitatea 
europeană, ea poate juca un rol 
important pentru Europa, dar și 
pentru intreaga lume. Din Eu
ropa au pornit două războaie 
mondiale. Europa a dat mult, in 
ultimele secole, pentru civiliza
ția universală. Noi vrem ca se
curitatea europeană să ducă la 
instaurarea unei politici noi, de 
egalitate, nu numai în Europa, 
dar să contribuie la securitatea 
și pacea in lumea întreagă. Sin
tem conștienți că nici un popor 
din Europa nu va putea să se 
bucure într-adevăr de pace și 
prosperitate, dacă nu va face ca 
pe intreaga planetă să dom
nească egalitatea, pacea și secu
ritatea tuturor națiunilor.

Schimbările care s-au produs 
în lume deschid pentru prima 
dată perspectiva ca popoarele 
să-și făurească viața așa cum o 
doresc. Și țările mici și mijlocii, 
țările în curs de dezvoltare, ță
rile nealiniate pot și trebuie să 
acționeze intr-o deplină solida
ritate pentru a asigura această 
dezvoltare nouă.

In acest spirit dorim ca dez
voltarea colaborări; dintre Româ
nia și Trinidad-Tobago să se in- 
scrie in lupta generală pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună.

Desigur, oricind, sinteți bine
venit in România. Veți putea să 
scrieți, dar omenirea trăiește a- 
cum o asemenea epocă in care 
se făurește istoria ce va fi scri
să mai tîrziu. De aceea consider 
că trebuie să întărim solidari
tatea și să facem totul pentru 
ca popoarele noastre să contri
buie la realizarea unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Ridic din nou acest pahar 
pentru solidaritatea de luptă a 
popoarelor noastre, a tuturor 
popoarelor care doresc să fie li
bere și stăpine pe destinele lor. 
(Aplauze).

colaborarea dintre cele două 
state este bună, că în cadrul 
O.N.U., al altor organisme inter
naționale, inclusiv Conferința 
general europeană, România și 
Austria sint animate de aceeași 
dorință de a contribui la destin
dere, la întărirea păcii și secu
rității pe continentul nostru și. 
în întreaga lume.

în timpul convorbirii a fost 
subliniată necesitatea ca la pri
ma reuniune europeană la inalt 
nivel să se ajungă la so
luții unanifn acceptabile care să 
ducă la întărirea încrederii, să 
asigure o colaborare multilate
rală între toate statele, fără 
deosebire de orinduire socială, 
să dea garanția independenței și 
suveranității naționale, unei dez
voltări libere, Ia adăpost de ori
ce agresiune din afară.

S-a relevat, totodată, că docu
mentele ce vor fi adoptate con
stituie numai un început, iar în 
continuare trebuie făcute eforturi 
serioase pentru traducerea lor 
în viață. *

în acest cadru a fost eviden
țiat că marile probleme ale vie
ții internaționale nu .mai pot fi 
soluționate doar de cîteva state 
sau grupuri de state, că toate 
țările — indiferent de mărime, 
de forța lor economică sau mili
tară — trebuie să participe ne
mijlocit la găsirea căilor d'e re
zolvare a acestor probleme, la 
făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de încredere și 
cordialitate reciprocă, ce carac
terizează relațiile dintre Româ
nia și Austria.

te al Marii Adunări Naționale, 
Dumitru Aninoiu, ambasadorul 
României la Viena. împreună cu 
soțiile, alte persoane oficiale.

Au participat dr. Josef Stari- 
bacher, Wilhelm Hrdlitschka, 
Gustav Zeillinger. Artur Mussil. 
împreună cu soțiile, celelalte 
persoane oficiale austriece ca- 
re-l însoțesc pe cancelarul fede
ral. Werner Sautter, ambasado
rul Austriei la București.

Erau prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat, membri ai con
ducerilor unor ministere, amba
sadorul României in Trinidad- 
Tobago.

Au participat : Victor Lionel 
Campbell. Eustace Seignoret, 
James O’Neil Lewis, Kenneth 
Julien, Isidore Rampersad, și

Domnule președinte,
Domnule prim-ministru,
Domnilor miniștri ai guvernu

lui român,

Doresc să mulțumesc Excelen
ței Sale, distinsul președinte al 
Republicii Socialiste România, 
pentru salutul său călduros, pen
tru cuvintele sale amabile adre
sate nouă, celor din Trinidad- 
Tobago. Prin dumneavoastră, 
domnule președinte, doresc să 
mulțumesc domnului prim-mi
nistru și membrilor guvernului 
dumneavoastră, care ne-au dat 
posibilitatea ca, in aceste zile, să 
purtăm discuții ca între prieteni 
asupra unor probleme vitale și 
să aflăm că este posibil ca două 
țări — dintre care una de cîteva 
ori mai mare decît cealaltă — să 
trateze împreună pe bază de 
respect și înțelegere, de egalita
te. Și. dacă este cazul, domnule 
președinte, să introduc o notă 
mai amară în cuvintul meu, a- 
ceasta se referă la faptul că este 
o experiență care nu s-a intim- 
plat întotdeauna sau prea des în 
istoria Trinidadului. De aceea, 
sint sută la sută de acord cu 
cuvintele dumneavoastră, dom
nule președinte, iar poporul din 
Trinidad-Tobago vă va sprijini 
în tot ceea ce ați spus pe scurt 
aici, în această seară, dindu-vă 
girul pentru rezultatele negoci
erilor și acordurilor pe care 
domnul prim-ministru și cu mi
ne le-am realizat în aceste zile, 
împreună cu consilierii noștri, 
cu tehnicienii. •>

Colaborarea prezentă și viitoa
re, atit în domeniul bilateral, cit 
și pe plan internațional între 
Republica Socialistă România și 
statul independent Trinidad- 
Tobago, care va deveni în curind 
republică, se va lărgi în toate 
domeniile. Desigur, față de spe
cificul și de tradițiile republi
cane ale României, la noi în 
Trinidad-Tobago va exista o 
formă republicană oarecum di
ferită.

Vă mulțumim, domnule pre1 
ședințe, pentru prilejul oferit de 
a vedea dezvoltarea României, 
de a purta discuții libere. ca 
între prieteni, privind posibili
tățile de colaborare în domenii 
ca explorări și foraje petroliere, 
industria petrochimică, industria 
constructoare de mașini, pe baza 
folosirii tehnologiei proprii ro
mânești.

Am avut posibilitatea să ne ' 
inspirăm din dezvoltarea impre
sionantă, impetuoasă, a Româ
niei în producția de mașini-u- 
nelte ; mai ales am fost im
presionați de uzina pe care am 
vizitat-o astăzi Ia București.

In trecut, domnule președin
te. acel sistem împotriva căruia 
dumneavoastră și cu mine am 
luptat, un sistem al dominației 
celor mai mari și mai puternici 
asupra celor mai mici și mai 
slabi, care a reprezentat esența 
sistemului colonial, avea drept 
regulă de aur acea lege a co
lonialismului britanic în sensul 
că în colonii nu se poate pro
duce nici un cui. nici o pot
coavă. Orice dezvoltare ca aceea 
pe care am văzut-o în Româ
nia, unde am constatat că pro
duceți utilaje de foraj care merg 
la o adincime de peste două ori 
mai mare decît orice asemenea

Convorbiri oficiale intre președintele
Nicolae Ceaușescu și primul ministru

Eric Eustace Williams
(Urmare din pag. I)

Au fost abordate, de aseme
nea, probleme actuale ale vieții 
politice internaționale. Schim
bul de vederi a evidențiat apre
cierea comună că la temelia re
lațiilor dintre state trebuie să 
stea principiile imuabile ale res
pectării independenței și suve
ranității naționale, deplinei ega
lități în drepturi, neamestecului 
in treburile interne, avantajului 
reciproc, renunțării definitive la 
forță și la amenințarea cu for
ța. A fost relevată necesitatea 
intensificării efortului general 
pentru instaurarea unui climat 
de încredere și colaborare în 
lume, a unei noi ordini econo
mice și politice, care să ofere

VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL STATULUI 

TRINIDAD-TOBAGO ÎN CAPITALĂ
în cursul dimineții de vineri, 

primul ministru al statului Tri
nidad-Tobago, Eric Eustace 
Williams, împreună cu persoa
nele oficiale care-1 însoțesc, a 
făcut o nouă vizită în Capitală.

Oaspetele a fost însoțit de 
Ion St. Ion, secretar general al 
guvernului, și Dănilă Petrache, 
ambasadorul României in Trini
dad-Tobago.

Primul obiectiv al vizitei a 
fost întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate ; gazdele în
fățișează înaltului oaspete pro
filul unității, dezvoltarea și 
perspectivele de viitor ale în
treprinderii, preocuparea pentru 
modernizarea producției, pentru 
sporirea eficienței ei. A fost 
vizitată apoi Fabrica de mașini- 
unelte grele, unde primul mi

alte persoane oficiale -care-1 în
soțesc pe primul ministru al 
statului Trinidad-Tobago.

în timpul dineului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și primul 
ministru Eric Eustace Williams 
au rostit toasturi.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

utilaj pe care-1 avem noi în Tri
nidad-Tobago și chiar mai mult, 
ca și in domeniul mașinilor- 
unelte. al tractoarelor de peste 
300 CP. orice realizare pe care 
o obține astăzi România este un 
nou cui in sicriul colonialismu
lui, o garanție că colonialismul 
nu va reînvia niciodată, așa cum 
se încearcă acum să fie reintro
dus în regiunea Caraibilor. De 
aceea, domnule președinte, cind 
vorbiți despre securitatea euro
peană și luptați pentru ea, de
sigur că România știe mai bine 
ce înseamnă și cit de impor
tantă este. Dar să nu credeți 
că realizind securitatea euro
peană. aceasta ar reprezenta im
plicit și o garanție a securității 
pentru alte zone și țări ale lu
mii, inclusiv regiunea Caraibi
lor. Nu este și nu poate fi ast
fel, decit dacă țări ca România 
vor enunța și stabili adevăra
tele limite ale propriei secu
rități. Vă sprijinim cuvint cu 
cuvînt în ceea ce ați spus in 
legătură cu armele nucleare. 
Singura modalitate de a rezol
va odată pentru totdeauna aceas
tă problemă este distrugerea to
tală a acestor arme. întotdeau
na cind România se va ridica 
in fața marilor foruri mondiale 
cu propunerea de lichidare a 
armelor nucleare noi vom fi 
primii care să vă sprijinim, 
primii care să ne înscriem drept 
coautori. Trebuie să spunem 
clar, răspicat, că trebuie distru
se total toate armele nucleare și 
toate celelalte arme de acest fel 
de distrugere in masă.

Sintem. intr-adevăr, bucuroși 
să ne aflăm alături de dumnea
voastră. Am spus că aș dori să 
stau nu o zi și nici două in 
plus. Aș spune că am o foarte 
serioasă problemă personală: a- 
ceea de a încerca să găsesc 
timpul necesar pentru a termi
na o carte importantă pe care 
am început-o. precum și locul 
potrivit, liniștit, cu tradiție și 
atmosferă culturală, in care să 
pot lucra la finalizarea acestei 
cărți. Vă spun că am găsit acest 
loc — la Brașov. Acum îmi 
râmine doar să mai găsesc 
și timp. Vă voi cere insă 
o favoare, domnule președinte 
și domnule prim-ministru : a- 
ceea de a veni ca cetățean 
particular, fără atenție deosebi
tă, să am un loc liniștit in care 
să scriu, să lucrez.

Aveți o țară frumoasă și ne-ați 
tratat foarte bine. Baza asupra 
căreia am lucrat împreună, 
domnul prim-ministru și cu 
mine, și la care, în discuțiile de 
astăzi după-amiază și de acum, 
din această seară, ați adăugat 
girul dumneavoastră, domnule 
președinte, o reprezintă dorința 
noastră de colaborare mai larga 
intre România și Trinidad- 
Tobago în toate domeniile, in
clusiv la O.N.U., de a ne acorda 
sprijin prin cooperare cit mai 
strinsă.

Rog pe toți colegii mei să mi 
se alăture in toastul pe care il 
ridic pentru viitorul relațiilor 
mai apropiate dintre Republica 
Socialistă România și statul ne
aliniat Trinidad-Tobago !

In onoarea distinsului pre
ședinte al României, cu speranța 
de a-1 saluta în Trinidad- 
Tobago într-un viitor pe care îl 
dorim cit mai apropiat ! (A-
plauze).

condiții pentru ca toate statele 
să se poată afirma și dezvolta 
potrivit intereselor și aspirații
lor lor fundamentale.

Reliefindu-se rolul însemnat 
care revine țărilor mici și mij
locii in rezolvarea problemelor 
majore ce confruntă omenirea, 
a fost reafirmată solidaritatea 
României și a statului Trinidad- 
Tobago cu lupta popoarelor pen
tru eliberare națională și socia
lă. împotriva colonialismului și 
neocolonialismului, precum și 
hotărîrea lor de a-și aduce și in 
viitor întreaga contribuție la 
edificarea unei lumi a păcii, 
securității și cooperării active 
intre națiuni.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o ambianță de caldă cor
dialitate și prietenie.

nistru al statului Trinidad-Toba
go a apreciat realizările ob
ținute, performanțele tehnice, 
ale mașinilor fabricate aici.

în continuare, primul mi
nistru Eric Eustace Williams a 
fost oaspetele Academiei Repu
blicii Socialiste România, unde 
s-a întreținut cordial cu vice
președintele Academiei, Cristo- 
for Simionescu. și alți membri 
ai Academiei.

Academician Cristofor Simio
nescu a inminat primului mi
nistru al statului Trinidad-To
bago medalia jubiliară a Cen
tenarului Academiei. înainte de 
a-și lua rămas bun de la 
gazde, primul ministru Eric 
Eustace Williams a semnat în 
cartea de onoare.

(Agerpres)



IMPERATIVUL
ECONOMICE

ÎN CURS DE

INDEPENDENȚEI
A STATELOR
DEZVOLTARE

Aduc mesajul unei țâri în curs 
de dezvoltare care suferă conse- 

.cințele decalajului economic ge
nerat de actuala ordine econo
mică și politică internațională 
— a declarat președintele Mexi
cului. Luis Echeverria, sosit, joi 
la Dakar -— cea de-a doua etapă 
a turneului său tricontinențal de 
42 de zile. „Odată realizată in
dependența politică a statelor — 
a continuat șeful statului mexi
can — popoarele ..lumii a treia" 
trebuie să desfășoare o luptă 
susținută pentru decolonizarea 
economică a țărilor lor. Numai 
printr-o apropiere intre popoa
rele noastre. în apărarea intere
selor comune și afirmînd valo
rile noastre culturale, vom putea 
să ne apărăm și să luptăm pen
tru o lume mai echitabilă, pen
tru implantarea unei democrații 
internaționale atît de necesare 
în prezent — a relevat președin
tele Luis Echeverria.

La rîndul său. președintele 
Leopold Senghor a evidențiat o- 
portunitatea vizitei șefului, sta- 
țplui mexican la Dakar ,,în mo
mentul cind pentru popoarele 
„lumii a treia" problema cea 
mai importantă la ordinea zilei 
este cea privind prețurile la 
materiile prime, chestiune care 
cere o soluționare rapidă., pen
tru a se asigura menținerea pă
cii in lume". Șeful statului se

negalez a relevat, totodată, ne
cesitatea ;
grabnice, in 
drepturilor . 
npmice ale s

aplicării. . cit “mai 
1 practică a Cartei 
și îndatoririlor eco- 
statelor.

în cursul 
ședințele 
convorbiri oficiale cu șeful sta
tului senegalez pe teme privind 
semnarea unor acorduri de coo
perare economică, tehnologică și 
comercială, va vizita diverse o- 
biective de interes social-econo
mic și cultural, Vizita în Senegal 
va dura patru zile, in final ur- 
mind a fi semnat un comunicat 
comun — relatează agenția na
țională de presă a Mexicului, 
„Notimex".

vizitei la Dakar, pre- 
Mexicului va purta

ȘEDINȚA PREZIDIULUI
R.S.F. IUGOSLAVIA

BELGRAD. — La Brioni a 
avut loc o ședință a Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, prezidată de 
președintele Iosip Broz Tito.

Prezidiul a aprobat darea de 
seamă a delegației iugoslave cu 
privire la desfășurarea fazei a 
doua a Conferinței' pentru secu
ritate și cooperare în Europa și 
s-a apreciat că există toate con
dițiile pentru întrunirea cit mai 
curind a conferinței la cel mai 
înalt nivel, la Helsinki.

CONVORBIRI
ECONOMICE

ROMÂNO-POLONE

Ion Bucur: vicepreședinte 
al Comitetului, de Stat al 
Planificării hl Republicii. So
cialiste România, care a pur
tat la Varșovia ■. convorbiri 
cu organele poloneze de- re
sort in problema coordonării 
planurilor de dezvoltare e- 
cqpomico-socială pe perioada 
1976—1980. a fost primit, la 
111 iulie, de Jozef Tejchma. 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone. 
Au fost discutate probleme 
ale dezvoltării continue a 
relațiilor economice româno- 
pdlone.

PRIORITĂȚI 

IN MOZAMBIC

Principalul țel al conducerii 
Republicii Populare Mozambic și 
al Frontului de Eliberare din 
Mozambic (FRELIMO) este con
solidarea puterii populare, a de
clarat președintele Samora Ma- 
chel la o intilnire cu ziariștii. 
„Vrem să mobilizăm inițiativa 
creatoare a maselor și s-o incor
porăm in întregime în opera de 
construcție națională", a adăugat 
el. Numai prin participarea ma
selor pot fi găsite soluțiile poli
tice care să asigure o dezvoltare 
rapidă a țării și să contribuie la 
eliminarea .moștenirilor’ coloni
ale. Participarea populară activă 
și conștientă, precum și trans
formarea. radicală a relațiilor de 
producție sînt factori esențiali 
pentru atingerea acestui țel. a 
apreciat Samora Machel. Pe de 
altă parte, președintele tînărului 
stat independent s-a pronunțat 
pentru punerea ,în aplicare a u- 
nui program eficient în dome
niul invățămintului.

CONFERINȚA 
AFRICANO-ARABĂ

LA CAIRO s-au încheiat 
lucrările conferinței africano- 
arabe de cooperare, la care au 
luat parte reprezentanții a 23 de 
state. A fost aprobată schița u- 
nei declarații comune și progra
mul de acțiune menit să ducă la 
Strîngerea cooperării dintre cele 
două grupuri de state,

Declarația cuprinde angaja
mentele reciproce privind spri
jinirea luptei pentru cauza na
țională a statelor reprezentate, 
ca și afirmarea dorinței lor de 
a extinde relațiile dintre ele, in 
domeniile politic. diplomatic, 
material și al asistenței morale 
acordate mișcărilor de eliberare 
africane și arabe recunoscute 
de Organizația Unității Africa
ne și de Liga Arabă. Sint con
damnate toate formele de dis
criminare și colonialism. în ceea 
ce privește programul ■ de acțiu
ne. se precizează că statele a- 
rabe și africane vor acționa
pentru cooperarea în domeniile' 
politic, diplomatic, economic, 
financiar, corțl'ercial. cultural și 
tehnic. ®i“ s-âit angajat pentru 
instituirea unor _ aranjamente 
comerciale care să. înlăture ba
rierele dintre ele și, în acest 
scop, își vor acorda reciproc 
clauza națiunii celei mai favori
zate. Un comitet permanent a- 
rabo-africân se. va întîlni perio
dic pentru a analiza punerea in 
aplicare a hotărîrilor adoptate.

Programul antiinflaționist 
al guvernului britanic

„Scînteia

pe care Partidul Socialist 
aprobă.

tineretului

Unitatea poporului cu forțele 
armate — temelie a procesului 
revoluționar din Portugalia

Partidul Socialist Portughez a 
.anunțat, prin purtătorul său de 
cuvint. că. incepind din seara 
de 10 iulie, a incetat să mai 
participe la coaliția 
rnentală..

Intr-un 
citații de 
miniștrii 
relua funcțiile în guvern 
cînd nu se va ajunge la o solu
ționare 7. . ’
Socialist în cazul ziărului' „Re
publica".

guv-erna-

comunicat
R.S.P. se 
socialiști nu își

dat publi- 
afirmă că 

vor 
pînă

favorabilă Partidului

de orientare socialis
tă. La acest ziar s-a produs, re
cent. un conflict de muncă intre 
Consiliul muncitoresc al 
prinderii și conducerea 
ției. Tntrucit cele două 
aflate în conflict nu au ajuns la 
un acord. Consiliul Revoluției a 
numit o comisie administrativă 
pentru editarea cotidianului, so-

între- 
redac- 

părți

Expoziție românească la Berlin
In capitala R. D. Germane, 

în sălile Muzeului „Noile ga
lerii berlineze", a fost inau
gurată o cuprinzătoare expo
ziție de artă populară româ
nească. Cele peste 650 de ex
ponate. selecționate din bo
gata colecție a Muzeului de 
artă populară din București, 
reprezintă țesături, ceramică, 
obiecte din lemn și costume.

La deschidere, Georg Sch
neider, directorul muzeului

berlinez, care adăpostește ex
poziția, a vorbit despre tra
dițiile și bogăția artei popu
lare românești.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. ai Ministerului Culturii 
și ai altor instituții din 
R.D.G., precum și membri ai 
corpului diplomatic. A fost 
prezent Constantin Geor
gescu, insărcinat cu afaceri 
a.i. al României in R.D.G.

luție 
nu o

Joi seara, la Lisabona a avut 
loc o mare demonstrație a oa
menilor muncii, la chemarea 
Centralei Interșindicale. cu spri
jinul Partidului Comunist Por
tughez. al Mișcării Democratice 
Populare și al altor partide. 
Participanții la demonstrație 
și-au exprimat sprijinul față de 
Mișcarea Forțelor Armate din 
Portugalia și față de politica 
dusă de aceasta.

Adresîndu-se demonstranților 
adunați in fața Palatului prezi
dențial. primul ministru Vasco 
Goncalves, a spus : „Voi ați în
țeles că, pentru construirea so
cialismului, unitatea poporului 
cu Mișcarea Forțelor Armate 
este de neînlocuit". Primul mi
nistru a arătat, în continuarea 
cuvîntului său. că „M.F.A. do
rește să construiască socialis
mul. iar acest lucru este impo
sibil fără unitatea
„Organizațiile populare 
mite. să se ajungă la 
unitate" — a subliniat

Luind în continuare
președintele Republicii. 
Gomes, a pus, la. rîndul său, ac
centul pe

■ Mișcării 
poporul 
sfirșit T

poporului", 
vor per- 

âceastă 
el. 
cuvîntul, 

Costa

necesitatea 
Forțelor 

1. pentru a 
construcția

unității 
Armate cu 

duce la bun 
socialistă.

Economia Irakului cunoaște un proces continuu de 
dezvoltare pe planuri multiple. Ca urmare a efortu
rilor permanente depuse de poporul irakian, ample 
proiecte au fost realizate, sau sînt în curs de reali
zare, în industrie, agricultură, construcții, transpor
turi etc. Una din ramurile care au cunoscut un ritm 
accelerat este industria petrolieră — țițeiul fiind 
principala bogăție a subsolului irakian. Valorificarea 
superioară a „aurului negru", în interesul național, 
constituie una din preocupările majore ale Irakului. 
Terenurile petroliere, exploatate în trecut de societăți 
străine, au trecut în patrimoniul statului. în imagine, 
o schelă petrolieră la nord de Rumaila.

în cadrul unei declarații fă
cute, vineri, in Camera Comu
nelor, primul miniătru Harold 
Wilson a prezentat detaliile po
liticii antiihflaționiste a guver
nului, precizind că este vorba de 
..politica pentru anul următor, 
care se înscrie intr-un program 
mai îndelungat". El a pornit de 
la constatarea că Marea Bri- 
tanie, se află în fața ,, unei ca
tastrofe economice", fiind con
fruntată „cu numeroase pro
bleme dificile, intre care creș- 
terea prețurilor, a șomajului și 
a deficitului balanței de plăți". 
Subliniind că, în prezent, „rata 
inaltă a inflației afectează fie
care familie", primul ministru 
laburist a arătat că scopul gu
vernului său este, in primul 
rind. să reducă rata inflației de 
la peste 25 la sută — cit este 
acum — la 10 la șută, pină în 
septembrie anul viitor. Pentru 
aceasta, cabinetul are în ve
dere ca, anul viitor, să limi
teze strict creșterea veniturilor 
mai mici și blocarea salariilor 
care depășesc un anumit nivel, 
în ce privește prețurile, guver
nul nu preconizează „îngheța
rea" lor, așa cum au cerut sin
dicatele. ci doar „un control li
mitat", astfel incit costul „pro
duselor de importanță vitală" 
sâ nu sporească cu mai mult de 
10 la sută — a spus vorbitorul.

„Noua strategie economică a 
guvernului" este cuprinsă în 
„Cartea Albă", publicată vineri, 
și care va fi concretizată in pro
iectul de lege ce va fi supus 
dezbaterii parlamentului săptă- 
mîna viitoare. Acesta vizează 
„extinderea puterilor pe care le 
deține guvernul", in vederea a- 
plicării politicii declarate.

în cadrul unei conferințe de 
presă desfășurate după declara
ția din Camera Comunelor, Wil-

son a precizat că „pentru mulțf» 
această politică va însemna se
rioase sacrificii în anul care 
vine, scopul ei fiind insă acela 
de a salva națiunea".

Primele reacții față de pro
gramul antiinflaționist al guver
nului sint extrem de contradic
torii. Pe lingă declarații venind 
din toate cercurile în care 
exprimă „sprijinul pentru 
litica guvernului", s-au 
auzite și opinii negative.

se 
po- 

făcut 
......... ...... mai 

ales din partea sindicatelor.
Concluziile asupra cărora e- 

xistă aprecieri unanime sînt a- 
celea că „nu trebuie să_ se aș
tepte miracole în următoarele 
luni" și că „măsurile preconi
zate vor duce la reducerea stan
dardului de viață al populației".

TEGUCIGALPA : 
PROPUNERI PENTRU

NAȚIONALIZAREA
UNOR SOCIETĂȚI 

STRĂINE

Festivități
la Ulan Bator

A. GROMIKOCONTACTELE
H. KISSINGER

ORIENTUL

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

con-
Gro- 
ex-

P.C. din Spania, 
că 

Comunist Italian și 
din Spania

R. P. POLONA - Imagine din orașul Wroclaw.

in capitala Republicii Popu
lare Mongole a avut loc, vineri, 
o mare demonstrație a oameni
lor muncii și o paradă militară 
organizate cu prilejul celei de-a 
54-a aniversări a victoriei revo
luției populare mongole. în tri
buna oficială din piața centrală 
se aflau Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popular, 
Jambin Batmunh. președintele 
Consiliului de Miniștri, alți con
ducători de partid și de stat, 
oaspeți de peste hotare.

Despre semnificația victoriei 
revoluției populare mongole și 
despre rezultatele obținute 
poporul mongol in anii care au 
trecut de la înfăptuirea acestui 
act a vorbit generalul de armată 
Batîn Dorj, ministrul apărării al 
R.P. Mongole.

Festivități consacrate celei 
de-a 54-a aniversări' a revolu
ției populare au avut loc 
principalele așezări urbane 
rurale din Mongolia.

de

în
Și

a-• GUVERNUL elvețian a 
nunțat adoptarea unor măsuri 
vizînd reducerea numărului 
muncitorilor străini care lucrea
ză în țară. Aceste măsuri au 
fost determinate de dificultățile 
ințîmpinate în prezent de eco
nomia elvețiană. Ele au deter
minat. deja, concedierea a apro
ximativ 60 000 de salariați — 
majoritatea italieni.

Activitatea de la bordul stației științifice „Saliut-4"
Cosmonauții' Piotr 

Klimuk și Vitali Se- 
vastianov continuă 
să îndeplinească _u 
succes programul de 
cercetări Ia bordul 
stației orbitale știin
țifice „Saliut-4" — 
relatează agenția 
TASS. Ziua de lu
cru începută la 9 iu
lie a fost — conform 
programului — mai 
puțin încărcată. Cu 
toate acestea, la ce
rerea echipajului au 
fost continuate expe
riențele privind cer
cetarea aurorelor bo
reale și a norilor ar
gintii. Fotografiile și 
spectogramele auro
relor boreale au fost 
realizate, de această 
dată. în regiunea 
nordică a polului 
geomagnetic.

Pe de altă parte, 
cosmonauții au făcut 
o revizuire a tuturor 
sistemelor stației și a 
navei de readucere 
pe Pămînt — „So- 
iuz-18“, au pregătit 
aparatura științifică 
pentru continuarea 
cercetărilor, s-au o- 
dihnit. Ziua de lucru 
s-a încheiat, vineri 
10 iulie, la ora 10,0Q 
(ora Bucureștiului).

Printre punctele 
principale ale .activi- 
tății lor a intrat și 
cercetările astrofizice 
cu ajutorul tele
scopului Roentgen — 
„R.T.-4". în bâza u- 
nei noi metode de 
studiu, în timpul 
unei singure rotații 
în jurul Terrei, au 
fost urmărite două

surse de radiații Ro
entgen din constela
ția Lebedei. Apoi e- 
chipajul a urmărit și 
măsurat caracteris
ticile fluxului de ra
diații Roentgen emi
se de sursa „X-l“ 
din constelația Scor- 

■ pionului. Concomi
tent au fost făcute 
cercetări cu ajutorul 
instrumentelor opti
ce ale Observatorului 
astronomic al Aca
demiei de Științe a 
U.R.S.S. din Cauca- 
zul de nord.

Starea 
cosmonauților 
bună.
bord și 
ințifică 
bitale 
funcționează normal 
— precizează TASS.

sănătății 
este 

Sistemele de 
aparatura ști- 
a stației or- 

„Saliut-4“

Grupul de consilieri pentru 
problemele industriei bananiere 
din Honduras, creat, prin decret 
prezidențial, la 22 mai 1975, a 
prezentat raportul solicitat de 
■șeful statului, Juan Melgar Cas
tro, privind situația din această 
importantă ramură a economiei 
naționale honduriene. Drept 
concluzie' la document, experții 
au recomandat guvernului na
ționalizarea' societăților străine 
care . acționează în acest sector 
al economiei — „United Brands" 
și „Standard Fruit" — și crearea 
Institutului hondurian al ba
nanei.

Pe de altă parte, grupul de 
consilieri a reafirmat dreptul 
suveran al statului de â dispune, 
potrivit intereselor naționale, de 
resursele naturale ale țării și de 
a stabili impozite pe veniturile 
companiilor străine. Totodată, 
documentul recomandă o mai 
mare participare a statului Ia 
comercializarea produselor și a- 
cordarea unui sprijin mai efica
ce Uniunii țărilor exportatoare 
de banane (U.P.E.B.).

Recomandările corespund in
tereselor naționale și aspirațiilor 
legitime ale poporului hondu
rian, procesul negocierilor cu 
întreprinderile afectate „ urrriînd 
a fi inițiat peste cîteva zile — 
a declarat președintele grupului 
de consilieri, Arturo H. Medrano.

Insulele Sao Tome
și Principe — momentul

independenței

• VIZA MEDICALA PENTRU COSMOS. Cei trei astron,auți 
americani care vor lua parte la misiunea spațială „Soiuz-Apollb" 
— Thomas Stafford, Vance Brand și Donald Slayton — au în
ceput un examen medical minuțios. Testele au ca scop, pe lingă 
verificarea stării sănătății echipajului, colectarea de date pentru 
experimentele biologice ce Vor fi efectuate în cursul misiunii.
• AMURGUL LOCOMOTIVEI CU ABUR. După aproximativ un 
secol de serviciu, locomotivele cu aburi vor fi scoase in cUrînd 
din ■ dotarea- căilor ferate japoneze. Un număr de 84 de locomo
tive cu aburi din Hokkaido vor fi înlocuite, pînă în luna decem
brie,, de 76 locomotive Diesel. Locomotivele cu aburi au fost deja 
scoase din exploatare în celelalte prefecturi nipone. De mențio
nat că, în anul 1946, in Japonia existau 5 958 locomotive cu aburi.
• O VERITABILA „PLOAIE DE DOLARI- s-a produs, miercuri 
dimineață, pe o șosea din statul Texas. Neobișnuitul fenomen a 
fost provocat de deschiderea- ușilor unui camion blindat care 
transporta bancnote destinate unei bănci din localitatea Beckville. 
Ciocnindu-se de o camionetă șl răsturnîndu-se, mașina blindată 
a lăsat să se răsplndească suma de 3 milioane de dolari, 
în bilete de bancă și monede. Un polițist — aflat, din întîmplare, 
în apropiere — a intervenit imediat, în cel mai pur stil texan. 
El s-a instalat pe acoperișul autovehiculului răsturnat, impiedi- 
cîndu-i cu pistolul în mină pe automobiliști sau pe trecători 
să se apropie, in timp ce ocupanții celor două mașini intrate in 
coliziune. marcați încă de șocul impactului. adunau în 
grabă prețioasele hirtii împrăștiate de vint. Poliția texană a 
anunțat că a fost recuperată aproape întreaga sumă, din care 
lipsesc doar cîteva monede • PORUMBEI CĂLĂTORI IN PANĂ 
DE... DIRECȚIE. Peste 2 «00 de porumbei călători antrenați 
special pentru zboruri pe distanțe mari zboară dezorientați dea
supra teritoriului Marii Britanii. Este vorba de porumbeii călă
tori . participant! la un concurs pe ruta Reims-Belfast (Irlanda de 
Nord), care măsoară 900 de km. Porumbeii nu au sosit însă ia 
destinație din motive care continuă să fie investigate. Specialiștii 
afirmă că, din. cauza căldurii mari din sudul Angliei instinctul de 
orientare al păsărilor a fost afectat. Organizatorii concursului au 
făcut apel la populație să ajute păsările, dindu-le hrană și apă 
și să le lase să-și continue călătoria spre destinația inițială.
• NUMĂRUL ACCIDENTELOR DE AUTOMOBIL ESTE IN CON
TINUĂ CREȘTERE în cele mai diferite regiuni ale lumii. O do
vadă indiscutabilă în acest sens : pînă și în îndepărtatele insule 
din sudul Pacificului accidentele de automobil au devenit prin
cipala cauză a deceselor înregistrate, plasind pe locul secund... 
clasica prăbușire din cocotieri ce deținea. pină nu de mult, 
supremația • BANDA A FOST CAPTURATA. Poliția americană 
a anunțat .că,- împreună cu autoritățile de resort, mexicane, a 
reușit să dezmembreze o importantă bandă de traficanți de 
cocaină și marijuana, considerată cea mai mare din lume. Ope
rațiunea s-a soldat-cu capturarea, la Ciudad de Mexico, a unei 
cantităti de 100 kg cocaină, cu o valoare de 46,5 milioane dolari 
pe piața ilicită americană. In luna iunie, agenți ai celor două 
țări confiscaseră. tot în capitala mexicană. 42 tone de marijuana. 
Se, precizează că menibrii bandei transportau clandestin în 
Ș.U.A. circa 45 kg de cocaină lunar. Printre traficanții arestați se 
numără șefi ai bandei • 'CREȘTERE ÎNGRIJORĂTOARE. Potrivit 
raportului anual al poliției britanice. în anul 1974 criminalitatea 
a atins niveluri record în Anglia și Țara Galilor. Astfel, actele 
criminale săvîrșite anul trecut în Anglia și Țara Galilor — cu 
excepția regiunii londoneze — s-au ridicat la 1 264 959 — ceea 
ce reprezintă o creștere de 21 la sută față de anul precedent. 
Raportul indică o .creștere a delincventei în nr.dui tinerilor,: dar 
:constată o reducere cu 7 la .sută, a deceâelor în urma 'acctdemdlor 
de automobil • ATERIZARE... IN CURTEA ÎNCHISORII. O 
aterizare neobișnuită- au efectuat un instructor de aviație ame
rican și eleva lui. care lua ultimele lecții ude pilotare „solo“ a .

. aparatu.lui. Cele două avioane, model „Piper Cherokees", își în- 
V ..cheiaseră exercițiile de zbor'In apropierea localității Dwight, din 
/ Illinois. Instructorul de. zbor i-a transmis elevei sale, indicația 
ț să-1 urmeze perțtru aterizare. Și, unul după altul, cele două 
i, avioane au ai criza’ cu bine, dar na pe pista aețopbrtului,. ci,,: .:i ' 
Ț 'FcUȚtea'iîncHis^ciî’lS'pate:: „D.vtight Correctional Center”. lAstraeto- 
■’ riil,' un pilot cu experiență, a detilărat că a luat becurile care 

luminau perimetrul închisorii drept balize ale pistei aeroportului 
folosit de regulă de cele două aparate • CENTRU NAȚIONAL 
AL FOTOGRAFILOR IN FRANȚA. Incepind de la 1 ianuarie anul 
viitor, in Franța va fi constituit un Centru național al fotografi
lor. care va avea drept sarcină. între altele, inițierea amatorilor 
în arta fotografierii. Centrul va funcționa în colaborare cu liceele 
și universitățile, pentru a permite tinerilor o mai bună cunoaștere 
a acestei arte, și va organiza expoziții de fotografii.
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în comunicatul privind 
vorbirile dintre Andrei 
mîko, ministrul afacerilor 
terne al U.R.S.S.. și secretarul 
de stat al S.U.A., Henry Kissin
ger, care au avut loc la Geneva, 
la 10—11 iulie, se relevă că ele 
au prilejuit continuarea schim
bului de vederi in problemele 
relațiilor dintre cele doua țări. 
S-a acordat o atenție deosebită 
problemelor legate de elabora
rea unui nou acord pe termen 
lung privind limitarea în conti-

Primul ministru al Israelului, 
Yitzhak Rabin, a declarat, vi
neri. la Bonn, in cadrul unei 
conferințe de presă, că guver
nul său este gata să examineze 
orice propunere privind reali
zarea unui acord cu Egiptul în 
ce privește situația, din. Peninsu
la Sinai.

Referindu-se la numeroasele 
contacte diplomatice care au loc 
in prezent, în cadrul eforturi
lor de soluționare pe cale po
litică a crizei din Orientul

• IN DECLARAȚIA comună 
dată publicității, vineri, la Roma, 
la încheierea vizitei secretarului 
general al
Santiago Carrillo, se arată 
Partidul
Partidul Comunist
reafirmă solemn „concepția lor 
în ceea ce privește calea demo" 
cratică spre socialism, în liber
tate". Partidul Comunist. Ita
lian și Partidul Comunist din 
Spania preconizează să se efec
tueze nu numai la nivel națio
nal, ci. la „nivelul Europei occi
dentale" „o cercetare responsa
bilă a punctelor de convergen

tă și înțelegere intre toate for
fotele politice — socialiste, so- 
■ jcial-democrate, democrat-creș- 

tine. catolice, progresiste — 
care doresc o deschidere spre o 
politică de reînnoire și pro
gres".
• O DELEGAȚIE a Partidu

lui Socialist Italian, condusă de 
secretarul general al P.S.I., 
Francesco de Martino, a avut, 
joi. convorbiri cu delegația Par
tidului Comunist din Spania, 
condusă de secretarul general

nuare a armelor strategice ofen
sive.

Dintre problemele internațio
nale de interes reciproc s-au 
abordat chestiuni legate de rea
lizarea etapei finale a Conferin
ței pentru securitate și coopera
re în Europa, la Helsinki, la cel 
mai înalt nivel. De asemenea, a 
fost continuat schimbul de ve
deri in problemele legate de 
realizarea unei reglementări 
pașnice juste și durabile în O- 
rientul Mijlociu, inclusiv prin 
reluarea lucrărilor Conferinței 
de pace de la Geneva.

APROPIAT
Apropiat. Yitzhak Rabin a sub
liniat că ar fi hazardat să se 
aștepte de la acestea rezultate 
excepționale. „Este vorba de

. un proces de negocieri care .tre
buie să se desfășoare cu mare 
grijă și răbdare" — a subliniat 
el. „Orice acord interimar tre
buie să fie o. parte dintr-o. suc
cesiune acceptată de evenimen
te. avind ca obiectiv-final redu
cerea tensiunii în zonă, fără 
amestec din afară" — a âdău- populație 
gat premierul israelian.

12 iulie 1975 va re
prezenta, fără îndo
ială, un moment de 
referință major în is
toria arhipelagului 
Sao Tome și Principe, 
care își proclamă as
tăzi independența.

Evenimentul rezultat al Acor
dului de Ia Alger, semnat Ia 26 
noiembrie anul trecut, marchea
ză, după dobîndirea independen
tei de către Guineea-Bissau, 
Mozambic și Insulele Capului 
Verde, încă un episod al dispa
riției ultimului mare teritoriu 
colonial — cel lusitan. Cucerirea 
independenței de către popu
lația micului arhipelag reflectă 
prefacerile din lumea contem
porană, forța invincibilă a luptei 
de eliberare a popoarelor 
hotărite să fie singurele stăpine 
ale destinului lor. La crearea 
unor premise favorabile înche
ierii Acordului de la Alger, prin 
care se recunoaște dreptul la 
autodeterminare și independență 
Insulelor Sao Tome și Principe 
a contribuit, firește, și cursul 
nou al politicii promovate de 
Lisabona, în urma răsturnării 
dictaturii salazariste.

Pentru cele două insule aflate 
in plin Ocean Atlantic, la 200 km 
de coasta vestică a Africii, cu
cerirea independenței politice 
reprezintă 17______
dobîndirea independenței 
economice. C . . ’ . . 
985 km.p. (Sao Tome —857 kmp, 
Principe — 128 kmp) și cu o 
... de 80 000 locuitori 
(densitate pe kmp : 83 locuitori),

aceste insule reprezintă o relic
vă a străvechiului lanț al Mun
ților Camerun, înghițit în cea 
mai mare parte de apele ocea
nului. Relieful este, de aceea, 
muntos, Insula Sao Tome fiind 
cunoscută chiar ca una dintre cele 
mai accidentate din Iu.ine ; în a- 
cest cadru aspru, doar blindețea 
climei a venit în ajutorul locui
torilor prin alizeele de Ia Ecua
tor care aduc cu ele aer cald și

pasul necesar spre 
' ’ . “ ;_i sale
Cu o suprafață de

umed ce se întîlnesc și se neu
tralizează in această regiune a 
Atlanticului. Penetrația portu
gheză în insule începe în 1471, 
cînd au fost descoperite de na
vigatorii Joao de Santarem și 
Pedro d’Escobar ca un spațiu de 
popas în vechiul drum spre In
dii al goeletelor portugheze. în
delungata dominație colonială — 
pe răstimpul a peste cinci seco
le — a făcut ca arhipelagul să 
rămină la un nivel economic 
înapoiat, monocultura reprezen- 
tind caracteristica dominantă 
aici și în urmă cu cîteva secole,

cultura preponderentă s-a schim
bat. Cînd trestia de zahăr a fost 
concurată, ea a fost înlocuită cu 
culturi de cacao și cafea. în pre
zent, Insulele Sao Tome și Prin, 
cipe exportă două treimi din 
cantitatea de cacao pe care o 
produc, trebuind în schimb să 
cheltuiască sume importante 
pentru importul de produse ali
mentare necesare populației. Cu 
prilejul vizitei întreprinse în 
România, Manuel Pinto da Cos
ta, secretar general al Mișcării 
de Eliberare din Sao Tome și 
Principe (MLSTP), sublinia că o 
primă măsură a guvernului inde
pendent o va reprezenta insti
tuirea controlului statului asu
pra resurselor naturale în inte
resul propriului popor. Printre 
obiective se înscriu, de aseme
nea, realizarea reformei agrare, 
îmbunătățirea situației în dome
niile sănătății, invățămintului, 
transportului.

Poporul român a sprijinit cu 
fermitate lupta dusă de forțele 
patriotice din Sao Tome și Prin
cipe pentru independență. Miș
carea de Eliberare din Sao Tomă 
și Principe. înființată în 1961. in 
lupta contra dominației străine, 
acordă o deosebită prețuire 
sprijinului acordat de România 
socialistă. Secretarul general al 
Mișcării sublinia : „Ca africani, 
ea membri ai unei mișcări de 
eliberare ce a beneficiat de spri
jinul activ pe care țara dum
neavoastră, Partidul Comunist 
Român ni-I acordă constant, a- 
preciem in mod deosebit acest 
ajutor".

Opinia publică din țara noas
tră. in spiritul solidarității de
pline cu lupta popoarelor pentru 
emanciparea națională și socială 
salută cu căldură biruințele 
populației din Sao Tome și 
Principe pe calea făuririi unei 
vieți noi, libere și independente.

DOINA IOVANEL

zece la sută în . acest .an a pro
ducției realizate în întreprinde
rile de stat din India.

al P.C.S., Santiago Carrillo în 
probleme de interes comun. A 
fost examinată, totodată, situa
ția luptei forțelor democratice 
din Spania împotriva dictaturii, 
în comunicatul comun dat pu
blicității sint condamnate re
presiunile în curs împotriva 
mișcării democratice din Spania.

• India : importanța 
sectorului de stat

LUÎND CUVÎNTUL în fața 
unei adunări a reprezentanților 
întreprinderilor de stat din In
dia, primul ministru al acestei 
țări. Indira Gandhi, a declarat 
că sectorului de stat îi revine 
rolul principal în înfăptuirea 
prefacerilor economice din țară. 
Ea a subliniat că întreprinderile 
de stat trebuie să devină centre 
in jurul cărora să se concentreze 
toate eforturile națiunii de edi
ficare a unei economii puternice. 
Cu același prilej, conducătorii 
unora dintre sectoarele econo
mice indiene controlate de stat 
au preconizat o serie de măsuri 
menite să asigure sporirea- cu

Raia inflației în Chile a 
cunoscut o nouă creștere in 
cursul lunii trecute, potrivit 
statisticilor oficiale date pu
blicității la Santiago de Chile. 
Astfel — informează agenția 
United Press International —, 
in iunie costul vieții a cu
noscut o creștere de 19,8 la 
sută, iar în primele șase 
luni ale acestui an majora
rea a fost de 169,9 la sută. 
Pe parcursul unui an, respec
tiv perioada iunie 1974 — 
iunie 1975, indicele de creș
tere a costului vieții a fost, 
potrivit statisticilor, de 422,9 
la sută.

• Reuniunea 
de la Colonia Tovar

ÎN STAȚIUNEA montană 
Colonia Tovar, din împrejurimi
le capitalei Venezuelei, s-au des
chis lucrările unei reuniuni. Ia 
care participă Clodomiro Al- 
meyda, fost ministru de externe 
în guvernul Frontului Unității 
Populare din Chile. Aniceto Ro-

driguez, fost senator din partea 
Partidului Socialist din Chile, 
Bernardo Leighton și Gabriel 
Valdes, foști miniștri de interne 
și, respectiv de externe în gu
vernul Eduardo Frei, Renan Fu- 
entealba. lider al Partidului De- 
mocrat-Creștin, Anselmo Sule și 
Carlos Morales Abarzua. repre
zentanți ai conducerii Partidului 
Radical din Chile. Reuniunea 
dezbate probleme privind evo
luția situației social-politice și 
economice din Chile — relevă 
ziarul venezuelean „Ultimas No- 
ticias".

• PRIMUL ministru, Fidel 
Castro, a declarat la Santiago 
de Cuba, că țara sa nu dorește 
revenirea în O.S.A., dar se va 
integra unei noi organizații re
gionale care va urmări respec
tarea intereselor naționale ale 
statelor din America Latină și 
zona caraibiană. El a relevat, 
totodată, necesitatea extinderii 
cooperării în zonă și a anunțat 
că va întreprinde o vizită ofi
cială în Jamaica, în cursul anu
lui viitor.

Tn altă ordine de idei, pre
mierul cubanez a evidențiat că 
revoluțiile nu pot fi exportate, 
ele fiind rezultatul condițiilor e- 
xistente in fiecare țară, condi
ții concrete specifice, precum și 
in conformitate cu hotăririle 
proprii ale fiecărui popor.

• Furtună
in R.F. Germania

O PUTERNICA furtună,, 
însoțită de grindină, s-a abătut, 
vineri după-amiază, asupra ora
șului Karlsruhe și a împrejuri
milor sale, cauzînd importante 
pagube materiale. Mai multe 
cabluri pentru transportul cu
rentului electric au fost rupte 
de trăsnet, iar pe unele por
țiuni de șosea circulația a fost 
complet paralizată.

Grindina, de mărimea unui 
ou de porumbel, a distrus co
pacii și o parte din culturile 
agricole. Mai multe subsoluri 
au fost, inundate.

Șoseaua federală nr. 3 a fost 
închisă pe porțiunea dintre 
Karlsruhe și Wolfartsweier.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
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