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Luni, au continuat la sediul C.C. 
al P.C.R. convorbirile între tova
rășul Kicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, și tovarășul Santiago Car
rillo, secretar general al Partidu
lui Comunist din Spania, aflat în 
vizită în țara noastră.

La convorbiri au participat din 
partea P.C. din Spania tovarășul 
Ramon Mendezona, membru al Co
mitetului Executiv al P.C. din Spa
nia, iar din partea P.C.R. tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar

al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

In timpul convorbirilor s-a rea
lizat un larg schimb de păreri pri
vind probleme actuale ale mișcării 
comuniste și muncitorești, ale si
tuației internaționale, s-a exprimat 
dorința comună de a dezvolta în 
continuare raporturile de solidari
tate, prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist din Spania.

Convorbirile s-au desfășurat !n- 
tr-o atmosferă de prietenie caldă, 
tovărășească.

DIN PERSPECTIVA MARII ÎNFRUNTĂRI CU URGIA APELOR

însemnări
despre partid

Hot&rlrea Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și a guvernului pri
vind îmbunătățirea prețurilor de 
cumpărare a animalelor și produse
lor animaliere, precum și alte măsuri 
de dezvoltare a zootehniei se înscrie 
organic pe linia preocupărilor con
stante ale partidului și statului de a 
asigura dezvoltarea armonioasă a în
tregii economii naționale, sporirea 
producției bunurilor de consum ali
mentare — între care carnea și cele
lalte produse de origine animală ocu
pă un loc important. Prin ansamblul 
măsurilor preconizate, hotărîrea spo
rește considerabil cointeresarea ma
terială a unităților agricole socialiste, 
a țărănimii, la creșterea și ameliora
rea șeptelului, stimulează eforturile 
de a mări producția animalieră și, pe 
această bază, îmbunătățirea aprovi
zionării populației cu carne șl pre
parate de carne, lapte etc.

După cum este cunoscut, ca urmare 
a eforturilor financiare ale statului 
și muncii harnice a țărănimii, pro
ducția globală a sectorului zootehnic 
a fost anul trecut cu 32 la sută mai 
mare decît în anul 1960 ; totodată, așa 
cum se precizează în Hotărîre, în 
comparație cu 1960, anul trecut vo
lumul desfacerilor prin comerțul so
cialist s-a mărit la carne cu 38 la 
sută, la preparate și conserve de 
carne cu 94 la sută, la lapte de 3,2 
ori, la brînză cu 94 la sută, iar la 
ouă de 2,6 ori. Apare deci mai mult 
decît evidentă necesitatea dezvoltării 
în ritm mai rapid a producției de 
carne, lapte și alte produse, necesi
tatea așezării acestei ramuri a agri
culturii noastre pe o bază mult mai 
solidă, într-un cadru mai stimulativ, 
mai corespunzător pentru realizarea 
unei producții constante, îndestulă
toare și de o calitate mereu mai ri- 
dic&tă

Se știe prea bine că cerințele 
de consum ale populației pentru a- 
ceste produse cu valoare nutritivă 
ridicată marchează o tendință cons- 

■ Cântă de creștere, la nivel superior 
în comparație cu alte produse ali
mentare. Creșterea continuă a popu
lației țării și în mod deosebit a pu
terii de cumpărare vor accentua și 
mai mult aceste cerințe. Preocupată 
să asigure producției animaliere un 

» loc mai important, o perspectivă mai 
sigură, mai largă, în cadrul econo
miei naționale, să-i sporească contri
buția la aprovizionarea populației, 
Plenara din martie a.c. a C.C. al 
P.C.R. a adoptat Programul național 
de dezvoltare a zootehniei, care pre
vede, între altele, dublarea pină in 
1975, în comparație cu anul 1969, a 
producției și a fondului de stat la 
carne, lapte și ouă. Realizarea aces
tui vast program, într-un interval de 
timp extrem de scurt, necesită fon
duri ăe investiții de circa 20 miliarde 
Iei, adică de patru ori mai mult de
ci t în perioada 1966—1970. Importante 
investiții se vor efectua din fondu
rile proprii ale cooperativelor agri
cole destinate dezvoltării sectorului 
zootehnic.

Înfăptuirea amplului program na
țional de dezvoltare a zootehniei im
pune, pe lingă efortul de investiții al 
statului, pe lingă întreaga gamă de 
măsuri de ordin economic și tehnico- 
organizatoric, și o mai eficientă ac
ționare a pirghiilor stimulatoare, in
tre care cointeresarea producătorilor 
este de natură să aducă cele mai 
bune rezultate. Iată de ce, un preț 
mai bun, mai bine fundamentat eco
nomic, plătit crescătorului de animale 
— indiferent că este vorba de 
unitate agricolă socjalistă sau de 
ranul ca producător individual 
constituie o măsură salutară, care 
poate fi decît bine primită. Iată

veniturilor unităților agricole. Este 
neîndoielnic că aplicarea justă a 
cointeresării materiale va determina 
sporirea producției de carne și de alte 
produse, livrarea acestora in canti
tăți mereu mai mari la fondul de 
stat Calculele arată că, la nivelul 
anului 1970, țărănimea va beneficia 
de venituri suplimentare în sumă 
de circa 850 milioane lei, ca urmare 
a majorării prețurilor de cumpărare 
a produselor animaliere, a acordării 
de prime, a reducerii și degrevării de 
impozite.

Este o sumă considerabilă — cu 
perspectiva de a crește în anii urmă
tori — al cărei echivalent îl dorim 
cît mai repede exprimat într-o creș
tere masivă a șeptelului, în îmbună
tățirea calității acestuia, în ordonarea 
și regularizarea producției animaliere, 
corespunzător nevoilor de consum 
ale populației și cerințelor de export 
Temeiurile economice, natura econo
mică a mecanismului pus în mișcare 
ne îndreptățesc să avem de pe acum 
certitudinea unor rezultate econo
mice pozitive.

întregul ansamblu de măsuri a- 
doptate — majorarea prețurilor de 
cumpărare la bovine adulte, la por
cine, lapte de vacă și de oaie, acor
darea unor importante înlesniri la 
procurarea porumbului pentru coo
peratorii și producătorii individuali 
din zonele de deal și munte, ca și 
scutirile de impozite — are menirea 
precisă de a stimula pe producători să 
dezvolte șeptelul, să contracteze și 
să vîndă statului un număr sporit de 
animale și cantități mai mari de pro
duse. Prețurile diferențiate, în funcție 
de calitatea animalelor, mărirea mai 
accentuată a prețului de cumpărare 
la lapte în perioada de iarnă sînt me
nite să cointereseze cooperativele a- 
gricole, pe membrii acestora și pe 
producătorii individuali să obțină și 
să vîndă statului mai mult lapte

(Continuare in pag. a IV-a)

o 
ță-
nu 

t___ _  ___ . de
’ ce erau atît de necesare mai .buna 

așezare a prețurilor de cumpărare a 
animalelor și a produselor animalie
re, adoptarea celorlalte măsuri de co
interesare a producătorilor agricoli 
pentru acoperirea cheltuielilor de 
producție și asigurarea unei rentabi
lități corespunzătoare mai ales în 
creșterea bovinelor și porcinelor — 
specii cu cea mai mare pondere în 
structura producției animaliere și a

Acum, mai mult 
ca oricînd,

PĂMÎNTUL TREBUIE
FORȚAT SĂ DEA
TOT CE POATE DA!

VOM PRODUCE Șl VOM VINDE STATULUI 
CANTITĂȚI MAI MARI DE CARNE Șl LAPTE!
Aceasta este datoria noastră, a tuturor cooperatorilor!

Noi, cooperatorii, trebuie să facem 
în continuare eforturi și mai mari 
pentru dezvoltarea zootehniei, pen
tru aprovizionarea populației cu 
came, lapte și alte produse de mare 
valoare nutritivă, necesare în ali
mentația omului. în decursul anilor 
am fost ajutați în permanență să 
dezvoltăm creșterea animalelor. O 
recentă mărturie a acestui mare spri
jin pe care ni-1 acordă partidul și 
statul nostru este adoptarea pro
gramului național de dezvoltare a

zootehniei și de creștere a producției 
animaliere care cuprinde măsuri de 
amploare, de cea mai mare însemnă
tate pentru progresul rapid al aces
tei ramuri de bază a agriculturii.

Alexandru DUMITRU 
președintele 
cooperativei agricole 
Tătâranu, judelui Vrancea

(Continuare in pag. a IV-a)

convins că piața va fi
mai bine aprovizionată

Este in interesul fiecărui cetățean
Ieri la ora prînzului, am citit îm

preună cu tovarășii mei de muncă 
noua hotărîre a partidului și guver
nului cu privire la stimularea dez
voltării zootehniei șl îmbunătățirea 
prețurilor de cumpărare a animale
lor și a produselor animaliere. După 
părerea mea, măsurile cuprinse în 
hotărîre urmăresc un lucru esențial a- 
cum : să se asigure o tot mai bună 
aprovizionare a pieței, a magazine
lor ; carnea, produsele de carne, lap
tele să se găsească în permanență, în

cantitățile solicitate de populație și 
de bună calitate. Or, îmi pare de în
țeles că — atunci cînd interesele e- 
conomiei, ale dezvoltării zootehniei o 
cer — trebuie inițiate acțiuni pentru

Alexandru FILIP 
conducător de formafie 
la secția cazangerie 
a Depoului triaj Dej

(Continuare in pag. a IV-a)

Neașteptata șl stihinica izbucnire a 
apelor ne-a supus unor încercări 
grele. în istoria poporului român, tre
cut prin multe vicisitudini, nu s-a 
mai înscris de secole o asemenea pa
gină de încleștare dramatică cu apele, 
cu unul din cele mai scumpe și fru
moase daruri ale pămîntului natal.

Acum apele s-au retras — mai ră- 
mîne în atenția tuturor bătălia Du
nării — și apare momentul reflec
țiilor, privirii retrospective de an
samblu, cristalizării de concluzii...

Folclorul nostru a înmagazinat. în 
legende și proverbe, învățăminte în
țelepte de generații. Astfel, experien
ța acestor zile tragice ne evocă, parcă 
mai pregnant, sensul adînc al străve
chiului proverb : „Apa trece, pietrele 
rărriîn". Cite încercări ale soartei, cîte 
viituri, cîte pojaruri, cîte năvăliri, 
cîte bejenii au înscris în cugetul a- 
ceștui popor convingerea că tăria lui 
este asemenea steiului ce înfruntă 
fără a fi clintit revărsarea puhoaie
lor ?

Un grav examen ne-a verificat încă 
o dată tăria. îl vom înscrie și pe a- 
cesta în istorie, atestînd că poporul 
român s-a ridicat la înălțimea unei 
coeziuni și a unei forțe sociale, mo
rale și politice excepționale, cil ade
vărat de granit. Dar din dramaticele 
evenimente trăite desprindem semni
ficații majore pentru noile trăsături 
aie acestei tării, pentru noile sale iz
voare. Apa trece, adevărurile rămin, 
căci și adevărurile mari sînt ca gra
nitul.

Iar cea mal Importantă conclu
zie, marele adevăr pe care l-au evi
dențiat cu toată forța aceste eveni
mente este capacitatea excepțională a 
partidului de a-și îndeplini cu succes, 
în orice împrejurare, rolul de forță 
conducătoare a societății. Cînd o 
navă străbate o furtună, aceasta pri
lejuiește un examen nu numai pentru 
tăria navei, ci, în primul rînd, pen
tru comandant : de acesta, de iscu
sința lui, depinde modul cum va lup
ta întregul echipaj, depind precizia 
manevrelor, limitarea avariilor, ieși
rea către liman. Este ceea ce a dove-

INZECINDU-ȘI EFORTURILE 
PENTRU COMPENSAREA PIERDERILOR 

SUFERITE IN URMA CALAMITĂȚILOR 

întreprinderile industriale
își suplimentează 
angajamentele

in întrecerea socialistă
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

e OAMENII MUNCII DIN CAPITALA AU HOTARTT SA-ȘI SPOREASCĂ 
CONTRIBUȚIA LA COMPENSAREA PAGUBELOR PRODUSE DE CA
LAMITĂȚI • SE VA OBȚINE PESTE PREVEDERILE PLANULUI O PRO- 
DUCTIE-MARFĂ DE 940' MILIOANE, SE VOR LIVRA LA EXPORT 
MĂRFURI IN VALOARE DE 132 MILIOANE LEI, SE VOR REALIZA BE

NEFICII DE 187 MILIOANE LEI

JUDEȚUL ILFOV

• VALOAREA MĂRFURILOR LIVRATE LA EXPORT, PESTE SARCINILE 
DE PLAN, VA FI DE 5 MILIOANE LEI VALUTĂ • OAMENII MUNCII 
DIN AGRICULTURĂ SE ANGAJEAZĂ SA OBȚINĂ O PRODUCȚIE SU
PLIMENTARA DE 46 332 TONE LEGUME Șl SA LIVREZE LA FONDUL 
CENTRAL NUMEROASE PRODUSE AGROALIMENTARE PESTE AN

GAJAMENTUL INIȚIAL

JUDEȚUL BRĂILA

e VA FI REALIZATA O PRODUCȚIE-MARFĂ DE 101 MILIOANE LEI 
Șl UN VOLUM SUPLIMENTAR DE BENEFICII DE 25 MILIOANE LEI 
• INSULA MARE A BRĂILEI, APĂRATA DE FURIA APELOR, VA LI
VRA STATULUI CANTITĂȚI SPORITE DE PRODUSE AGROALIMEN- 

TARE
(Textul telegramelor, în pag. a II-a).

puternic angajat in munca 
de redresare economică

dit în mod strălucit comandantul na
vei noastre, conducătorul poporului 
nostru — partidul nostru comunist.

încă o dată, într-un moment su
prem, Partidul Comunist Român a 
demonstrat titanicele sale calități, a 
dovedit o invincibilă capacitate de 
a lega într-un tot indestructibil în
tregul popor, de a genera în cele mai 
grele împrejurări, la cea mai înaltă 
tensiune, unitatea de voință și acțiune 
a națiunii. în pragul celei de-a cinci- 
zecea aniversări a existenței sale, 
acest partid care, prin lupte și jertfe 
eroice, a știut să conducă poporul 
prin volbura atitor încercări istorice, 
călăuzindu-1 cu succes pe drumul so
cialismului, și-a dovedit și acum forța 
și siguranța.

Nenorocirea calamităților ne-a Iz
bit cu o duritate incomensurabilă șl 
imprevizibilă. Orice ezitare, orice cli
pă de descumpănire poate fi, in astfel 
de împrejurări, fatală, paralizantă. 
Or, dacă întreaga ființă a societății 
noastre socialiste a replicat năvaiei 
puhoaielor prlntr-o reacție promptă, 
organizată, cu stăpinire de sine și lu
ciditate. aceasta s-a datorat in primul 
rînd faptului că partidul a acționat și 
in aceste împrejurări ca nervul vital 
care impulsionează, dinamizează și 
dirijează toate structurile sociale, e- 
conomice șl administrative, toate re
sursele umane și materiale. Manifes- 
tîndii-se efectiv ea un stat major pe 
un front de luptă, partidul și-a dove
dit excepționala sa capacitate de de
cizie, de organizare și coordonare efi
cientă a tuturor forțelor națiunii în
tr-un moment de cumpănă extraordi
nar. întregul sistem ai orinduirii 
noastre socialiste a fost eu rapiditate 
orientat, în funcție de această situa
ție excepțională, spre acțiuni pre
cise, determinate, concepute atît în 
ansamblul cit și in detaliile luptei îm
potriva inundațiilor și a urmărilor 
lor.

Din prima clipă a declanșării cala
mității, partidul, conducerea superi
oară de partid a luat în mîinile sale 
toate pîrghiile de organizare și des
fășurare a luptei — pe planuri de o 
extraordinară diversitate : apărarea și 
salvarea vieților omenești, a avuțiilor 
obștești și personale, ajutorarea vic
timelor, ameliorarea imediată a con
dițiilor de existență în zonele lovite 
de urgia inundațiilor, înlăturarea dis
trugerilor și refacerea întreprinderi
lor, instituțiilor și locuințelor, orga
nizarea mijloacelor de transport, co
municații, aprovizionare, asistență sa
nitară și socială. A fost o vastă 
acțiune, care a cerut sincronizarea 
activității tuturor organelor locale, 
mobilizarea unor ample forțe umane, 
conducerea armatei, reorientarea mi
nisterelor. măsuri economice — 
totul și toate pe un fond general de 
urgență. Căci mii și zeci de mii de 
oameni s-au pomenit literalmente 
dintr-o dată rămași fără adăpost și 
au trebuit să fie cazați, să li se asi
gure hrană și apă ; trebuiau salvate 
de asaltul apelor bunuri deosebit de , 
prețioase ; concomitent trebuia orga
nizată anărarea a noi și noi orașe 
și localități ; concomitent se ridicau 
problemele asigurării comunicațiilor

între toate zonele țării, organizării 
acțiunii de ajutorare a sinistraților, 
înștiințării vecinilor și prevenirii lor 
asupra pericolului etc. Nimic nu a 
fost lăsat la voia soartei, a intim- 
plării. Sincronismul și operativitatea 
acțiunilor de luptă impotriva calami
tății au fost excepționale, dînd soli
darității, dîrzeniei și curajului popu
lației fundamentul unor acte con
știente și organizate, sprijinul decisiv 
al unui gigantic mecanism bine și cu 
maximă repeziciune pus la punct.

Un factor esențial in acest sens l-a 
constituit prezenta directă a condu
cerii de partid in primele linii ale 
bătăliei. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, a 
fost in toate zonele lovite de calami
tăți pentru a lua nemijlocit cunoștin
ță de situația creată, pentru a da in
dicațiile necesare, a determina mă
surile cele mai operative, pentru a 
îmbărbăta și îndruma. Cadre su
perioare de partid au stat perma
nent de veghe, în toate zonele lovite 
sau amenințate de calamități, au con
dus și coordonat, împreună cu or
ganele locale, acțiunile comandamen
telor de luptă împotriva inundațiilor. 
Zi și noapte, conducerea de partid 
a fost ținută ia curent, informată in
stantaneu asupra evoluției situației, 
indrumind pe această bază întreaga 
desfășurare a bătăliei impotriva 
apelor.

_ ...Ne amintim bine imaginile, evo
cările : orașe, sate, întreprinderi, 
județe întregi s-au aflat spontan, 
extrem de brutal, In fața catastrofei. 
Activitatea constructivă, de zi cu zi, 
a fost dintr-o dată răsturnată în 
beznă, în valurile apelor mocirloase 
care înecau, sălbatice, uzine și hol
de, școli și spitale, sfărîmau poduri și 
căi ferate, măturau locuințe și ham
bare, jertfeau cu silnicie vieți ome
nești. Pe firul a zeci și sute de kilo
metri, vadurile rîurilor, ale căror un
duiri le-am tălmăcit in cîntec și vers, 
au devenit o amenințare neîndură
toare pentru om, pentru așezările și 
bunurile sale. Și totuși, in nici un 
moment, haosul, panica, deruta n-au 
fost lăsate să muște din forța socie
tății, din voința sa de a învinge — 
pentru că partidul a acționat, de sua 
pină jos, ca un organism unitar, pu
ternic sudat, caracterizat în intregu 
său printr-un înalt spirit de respon
sabilitate, conștiință civică și parti
nică, bărbăție și abnegație.

Credem că se cuvine a fi relevai 
în acest context rolul comiteteloi 
județene de partid, care au acționa 
pretutindeni ca adevărate comanda
mente locale ale desfășurării bătăliei 
Pretutindeni, comitetele de partid - 
județene, municipale, orășenești, co
munale — s-au dovedit centreli 
nervoase de la care porneau im
pulsurile măsurilor urgente, car< 
recepționau prompt evoluția rea
lității, luau cu inițiativă decizii, in
formau operativ conducerea. Minu
nat s-au manifestat însușirile ca<

Mihai M. PETRESCU

(Continuare in pag. a II-a)

GRAȚIEREA UNOR PERSOANE
într-o atmosferă de înaltă respon

sabilitate și solidaritate socialistă, 
colectivele întreprinderilor indus
triale din județul Brașov muncesc 
fără preget pentru a înfăptui siste
matic angajamentele majorate pe 
care și le-au luat recent, hotărîte să 
contribuie, cu întregul lor potențial 
tehnic și uman, la recuperarea pagu
belor pricinuite de inundații, la rea
lizarea cu succes a planului de dez
voltare a economiei naționale pe a- 
nul 1970. în contul acestor angaja
mente sporite, constructorii de trac
toare, de pildă, au livrat în avans 
unităților agricole din zonele cala
mitate 150 de tractoare — din cele 400, 
cît prevăd angajamentele — iar con
structorii de autocamioane au reali
zat peste plan, numai într-o singu
ră zi, piese din care se pot fabrica 
50 de autocamioane. Tot în contul 
acestor angajamente suplimentare, 
colectivele din 50 de întreprinderi in
dustriale, de pe 11 șantiere de con
strucții, au lucrat duminică, 31 mai 
a.c., realizînd o producție in valoare 
de 11 milioane lei.

Chiar și numai aceste date suma
re arată că, umăr la umăr, colecti
vele întreprinderilor din municipiul 
și județul Brașov s-au încadrat or
ganic în uriașa mobilizare de forțe 
a întregului popor, în vederea bi- 
ruirii greutăților imense provocate 
de calamități. Alături de tovarășii lor 
din întreaga țară, mii de muncitori, 
tehnicieni și ingineri din unitățile 
brașovene au muncit, în ultimele 
două săptămîni, cu o abnegație rar 
întîlnită, cu eforturi eroice la recon- 
diționarea mașinilor, utilajelor si 
materialelor sosite din zonele afec
tate de inundații și au executat cu 
maximum de urgență comenzile des
tinate întreprinderilor care au sufe-

carit distrugeri sau avarii, pentru 
acestea să-și poată relua activitatea 
productivă cît mai grabnic. Dimen
siunea acestor eforturi este relevată 
pregnant de faptul că oamenii mun
cii din județ și-au propus să reali
zeze — în luna mai — peste plan o 
producție marfă în valoare de circa 
180 milioane lei.

Ne aflămxla UZINA „ELECTRO- 
PRECIZIA* DIN SĂCELE. Deși a- 
ceastă unitate de frunte a industriei 
noastre electrotehnice n-a suferit 
direct de pe urma inundațiilor, și ac
tivitatea ei a fost grav afectată de 
inundarea unor întreprinderi furni
zoare de materii prime și materiale, 
precum și de deteriorarea căilor de 
comunicații. Toate acestea au avut 
drept consecință întreruperea vre
melnică a aprovizionării cu mate
riale și semifabricate, au avut ca 
efect negativ nerealizarea, la sfîrșitul 
celei de-a doua decade a lunii mai, 
a unei producții de peste 5 milioane 
lei. Ca atare, în aceste condiții, în 
fața colectivului uzinei s-au ridicat 
două probleme de maximă importan
ță : prima, de a răspunde neîntîrziat, 
prin fapte, cererilor exprese ale 
unităților lovite de ape ; a doua, de 
a recupera râmînerea în urmă față 
de prevederile danului.

— Trebuie să vă mărturisesc, ne 
spunea ing. Gheorghe Bueerzani, di
rectorul uzinei, că deși necesitățile 
ce se ridicau în fața noastră cereau 
eforturi aproaDe supraomenești, to
tuși, muncitorii, cadrele tehnico-ingi- 
nerești nu si-au precupețit nici tim-

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii”

DIN ZONELE
AFECTATE DE CALAMITĂȚI

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România a emis un De
cret privind grațierea unor con
damnați la pedepse privative de li
bertate, amenzi sau sancțiuni con
travenționale, care locuiesc în ju
dețe lovite de calamitățile naturale 
și au gospodăriile grav afectate.

Grațierea pedepselor privative 
de libertate, de o gravitate mai re
dusă, a unor pedepse pecuniare, 
ca și neexecutarea unor sancțiuni 
contravenționale dă posibilitate ce
lor grațiați să revină la gospodă-

riile lor șl să contribuie la înlătu 
rarea efectelor calamității.

Cei condamnați la plata uno 
sume de bani, prin grațierea acor 
dată își vor putea concentra efor 
turile materiale spre refacerea bu 
nurilor personale distruse.

Adoptarea acestui decret const 
tuie un act de umanitate și de spn 
jin moral pe care statul nostru 
acordă familiilor unor condamna 
greu încercate de recentele cal 
mități.

(Agerpres

(Continuare în pag. a II-a)

Excelentei Sale
Domnului GIUSEPPE SARAGAT

Președintele Republicii Italiene
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Italiene, în numele Consiliult 

de Stat, al poporului român și al meu personal, am deosebita plăcere s 
adresez Excelenței Voastre călduroase felicitări, împreună cu cele mi 
bune urări de pace și prosperitate poporului italian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Sta 

al Republicii Socialiste Români
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SUPLIMENTARI 
DE ANGAJAMENTE 

în întrecerea socialistă

ÎNSEMNĂRI DESPRE PARTID...

Telegrame adresate C. C. al P. C. R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de către comitete județene de partid

COMITETUL MUNICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. și CONSILIUL 
POPULAR MUNICIPAL au adresat COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă in care se spune, printre altele : în împre
jurările deosebite, produse de inundațiile care au afectat zone intinse 
din țară, cînd avem mai limpede in fața ochilor proporțiile pierderilor 
suportate de economia noastră națională in urma calamităților, ne dăm 
seama cu atit mai mult de necesitatea de a ne mobiliza ia maximum 
eforturile pentru a spori contribuția noastră la compensarea, prin noi 
realizări, a pagubelor materiale produse, pentru îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor planului de stat pe acest an și asigurarea mersului inainte 
al patriei noastre socialiste. Reanalizind resursele existente la fiecare 
Ioc de muncă, au fost găsite noi soluții pentru obținerea unor producții 
suplimentare mai mari. Pe baza acestei reevaluări a posibilităților, 
muncitorii, inginerii, tehnicienii, toți oamenii muncii din București au 
hotărit să-și sporească valoarea angajamentelor suplimentate in urmă 
cu citeva zile. Ca urmare, pe întregul an vom obține peste prevederile 
planului o producție marfă de 940 milioane lei, față de 500 milioane 
angajamentul Inițial, vom livra Ia export mărfuri in valoare de 
132 milioane lei, față de 80 milioane lei, vom da Ia fondul pieței 
mărfuri in plus in valoare de 275 milioane lei, față de 200 milioane, 
vom realiza beneficii ce vor insuma 187 milioane lei, față de angaja
mentul de 110 milioane ; economiile suplimentare pe întregul an vor 
fi de 148 milioane Iei.

★
în telegrama adresată COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDU

LUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
de către COMITETUL JUDEȚEAN ILFOV AL P.C.R., se scrie : 
Prin punerea in valoare a posibilităților și rezervelor existente in 
fiecare Întreprindere, aplicind prețioasele învățăminte date de condu
cerea partidului, de dumneavoastră personal, tovarășe secretar general, 
colectivele de muncă din întreprinderile județului nostru, in frunte cu 
comuniștii, și-au asumat noi angajamente. Astfel, peste angajamentele 
inițiale, se va obține o producție globală de 50 milioane lei, o producție 
marfă de 20 milioane lei și se vor livra suplimentar la fondul pieței 
mărfuri in valoare de 10 milioane lei. La export, valoarea mărfurilor 
livrate peste sarcinile de plan va fi de 5 milioane lei valută, față de 
3,5 milioane angajament inițial.

Oamenii muncii din agricultură — se arată in continuare in tele
gramă — însuflețiți de același sentiment profund patriotic, muncesc 
cu dăruire pentru executarea tuturor lucrărilor cerute de împrejură
rile actuale. Ei se angajează să insămințeze cu culturi legumicole 
succesive o suprafață de 4 970 ha peste plan, de pe care vor obține o 
producție suplimentară de 46 332 tone legume, iar de pe 5 000 ha culturi 
duble să obțină o cantitate suplimentară de 70 000 tone furaje masă 
verde. Contribuția suplimentară a județului Ilfov la fondul central al 
statului va reprezenta 1 600 tone porumb, 1 500 tone floarea-soarelui, 
6 000 tone sfeclă de zahăr, 1 000 tone cartofi timpurii și de vară, 5 mi
lioane ouă, 300 tone carne pasăre și alte produse agroalimentare, peste 
angajamentul inițiat

★
încadrați total In efortul general al țării, punind și mai mult in 

valoare posibilitățile fiecărei unități economice, se spune in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BRĂILA AL P.C.R. adresată COMITE
TULUI CENTRAL AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii din întreprinderile brăilene au 
hotărit să-șl dubleze angajamentul inițial, ajungind să dea peste plan 
o producție marfă industrială de 101 milioane lei și un volum suplimen
tar de beneficii de 25 milioane lei. Ca urmare, se vor obține cantități 
suplimentare de laminate, ciment, celofibră, celuloză, hirtie, rețele cord, 
excavatoare și utilaje industriale, produse de primă necesitate in 
această perioadă de refacere a economiei naționale.

Animați de sentimente adinei de dragoste față de partid, față de 
încercatul nostru popor — se arată in telegramă — oamenii muncii 
din agricultura județului sint hotăriți să bareze calea apelor care în
cearcă Insula Mare a Brăilei, să muncească neobosit, să ob
țină producții mari Ia hectar și să livreze statului cantități sporite 
de produse agroalimentare. Astfel, pentru a recupera parțial pagubele 
pricinuite întreprinderii legumicole „Dunărea", a cărei suprafață de 
1 500 ha a fost inundată complet, unele cooperative agricole de produc
ție și ferme l.A.S. vor insămința și planta in plus 1 200 ha cu legume.

Paralel cu procesul de refacere a 
întreprinderilor avariate, colectivele 
de salariați din industria chimică 
s-au angajat într-o intensă activi
tate de creștere a producției, hotă- 
rîte ca pe această cale să-și aducă 
din plin contribuția la recuperarea 
pagubelor și pierderilor pricinuite 
de inundații, să răspundă cit mai 
bine multiplelor cerințe pe care 
le ridică dezvoltarea în continuare 
a economiei naționale în ultimul 
an al actualului cincinal. în acest 
cadru de idei s-a înscris convorbi
rea de față.

— Vă rugăm să precizați care 
este volumul pierderilor înregis
trate de unitățile industriei chi
mice ?

— Din situația Întocmită plnă 
In ziua de 28 mai a.c. rezultă că au 
fost distruse fonduri fixe și mijloa
ce circulante In valoare de peste 
82 de milioane lei ; volumul pro
ducției care nu s-a realizat sau nu 
se va realiza pînă la punerea în 
funcțiune a tuturor capacităților a- 
fectate de calamități, din cauza a- 
varierii unor instalații sau opririi 
fortuite a altora, însumează circa 
222 milioane lei. Nu este exclus să 
se mai înregistreze și alte pagube, 
în primul rînd ca urmare a unei 
mai atente inventarieri a situației 
de la fața locului, cit și din cauza 
calamităților încă în curs de desfă
șurare în alte zone. Organele minis
terului nostru au luat toate măsu
rile pe care le-au socotit nece
sare pentru a preveni majorarea 
pagubelor in acest din urmă caz. 
Mari pierderi au suferit Combina
tul chimic de la Tîrnăveni, Uzina 
de produse sodice din Ocna Mureș, 
Uzina „Carbosin" din Copșa Mică, 
unele secții ale fabricii chimice O- 
răștie și ale fabricii „Terapia“-Cluj, 
Cu excepția Combinatului chimic 
din Tîrnăveni, toate celelalte uni
tăți afectate și-au reluat integral 
activitatea.

— La timpul potrivit, presa a 
informat opinia publică asupra 
gravelor avarii ce au survenit 
in timpul inundațiilor la Com
binatul chimic Tîrnăveni, cit și 
asupra consecințelor ce le poate 
avea asupra realizării planului 
in alte sectoare ale economiei 
sistarea pe un timp mai înde
lungat a producției de carbid. Ce 
a întreprins conducerea minis
terului pentru repunerea grab
nică in funcțiune a acestei mari 
unități industriale, unică in 
țară prin profilul ei de fabricație ?
Vă rugăm să precizați cînd a- 
nume va fi combinatul apt pen
tru a-și relua producția ?

— în zilele imediat următoare 
producerii avariei au fost depla
sate la Tîrnăveni importante efec
tive de specialiști și muncitori cu 
înaltă calificare din sectoarele me- 
cano-energetic ale celorlalte uni

tăți chimice. Pe baza unor planuri 
de lucrări în care sint prevăzute 
termene precise, pe zile, pentru 
execuția unei lucrări sau a alteia, 
s-a trecut cu toate forțele, lucrîn- 
du-se zi și noapte, la refacerea com
binatului. Comandamentul ministe
rului urmărește permanent, modul în 
care evoluează ritmul lucrărilor de

IMPLICA ții 
ALE RESTANȚELOR 

DIN INDUSTRIA CHIMICĂ
Sînt necesare eforturi mari, 

dar și o organizare desăvîrșită
Convorbire cu ing. Nici^ CONSTANTIN

adjunct al ministrului industriei chimice

• DIMENSIUNILE PIERDERILOR: 82 MILIOANE LEI FONDURI FIXE Șl MIJLOACE 
CIRCULANTE DISTRUSE; PESTE 220 MILIOANE LEI PRODUCȚIE NEREALIZATĂ • 
PRIMELE DOUĂ CUPTOARE DE CARBID DE LA COMBINATUL CHIMIC DIN TÎRNĂVENI 
VOR REINTRA ÎN FUNCȚIUNE IN LUNA IUNIE • ANGAJAMENTE SUPLIMENTARE 
ALE COMBINATELOR Șl CENTRALELOR INDUSTRIALE • PE PRIM PLAN : CERINȚE* 

LE SPORITE ALE AGRICULTURII

reconstrucție, asigurînd satisfacerea 
tuturor necesităților de utilaje și 
materiale Specialiștii care sint la 
fața locului au reușit să găsească 
unele soluții pentru refacerea ra
pidă a unor părți din construcții 
(hale, depozite). în cadrul combi

natelor chimice de la Făgăraș, Vic
toria, Craiova, Săvinești. Tg. Mu
reș și Ploiești se refac motoarele 
electrice și aparatele de măsură și 
control avariate, iar în unitățile cu 
prdfil mecanic se execută pigse de 
schimb si anumite utilaje și sub- 
ansamble. Potrivit graficelor în

LA ORAȘE ȘI SATE

SE ACORDĂ AJUTOR 
MASIV POPULAȚIEI SINISTRATE

LA REFACEREA CĂMINELOR
Cit mai curind in casa noua!

Numeroase 
familii au 

și primit noile 
loturi de case
FOCȘANI (Corespondentul „Scin- 

teii"). în toate comunele județului 
Vrancea care au fost devastate de fu
ria apelor dezlănțuite se muncește 
fără preget, ziua și noaptea, pentru 
refacere, pentru normalizarea vieții 
economice și sociale. Măsurile pre
văzute de Hotărîrea partidului și gu
vernului privind ajutorarea populației 
și a cooperativelor agricole care au 
avut de suferit de pe urma calami
tăților naturale au întărit hotărîrea 
oamenilor de a reconstrui totul cum 
a fost — și chiar mai bine.

în eforturile lor pentru refacerea 
căminelor, oamenii sint ajutați ope
rativ de organele locale de partid și 
de stat. Colective de topometri și lu
crători ai direcției de arhitectură și 
sistematizare au stabilit în comuna 
Gugești loturile unde iși vor recon
strui casele 200 de familii din comu
na Lacul lui Baban. De asemenea. 120 
de familii din Vadul Roșea primesc 
loturi de casă în satul Boțîrlău. iar 
alte 42 de familii din satul Călienii 
Vechi se vor muta în Nănești. La 
dispoziția lor au fost puse pentru ale
gere proiectele cîtorva tipuri de lo
cuințe. Strămutarea din zonele afec
tate de inundații sau alunecări de 
teren în alte comune s-a făcut cu de
plinul asentiment al familiilor sinis
trate.

Consiliul popular județean a orga
nizat în cadrul cooperativelor agri
cole debitarea a 2 000 metri cubi buș
teni, iar pe măsură ce se realizează 
cantitățile necesare de cherestea, ele 
sînt repartizate familiilor sinistrate, 
în același timp, acestora li se asigură 
lemn pentru construcții din pădurile 
comunale.

„Fără ajutorul statului — ne-a spus 
Anghel Pupăză, muncitor forestier 
din comuna Lacul lui Baban — n-aș 
fi putut să-mi refac casa nici in trei 
ani". „Ce m-aș fi făcut — spune Va- 
sile Ghiodeanu din aceeași comună — 
cu cei 5 copii ai mei fără aroperiș, 
fără masă, dacă n-aș fi fost ajutat cu 
bani și îmbrăcăminte ? Mulțumită 
grijii partidului, copiii se pot duce 
în continuare la școală si peste o 
lună-două vom avea iarăși casa noas
tră".

tocmite, socotim că pînă la sfîrșl- 
tul lunii iunie vor fi refăcute și 
puse în funcțiune două cuptoare de 
carbid ; al treilea, pînă în luna iu- 
lie, iar ultimele două în lunile ur
mătoare. Țin să remarc sprijinul 
substanțial pe care ni-1 aoordă o 
serie de unități de execuție ale Mi
nisterului Construcțiilor Industriale,

care s-au angajat să realizeze în 
timpul cel mai scurt posibil lucră
rile de la cuptorul patru grav ava
riat.

— Este de înțeles că nefunc- 
ționarea pe un timp mai înde
lungat a acestui important o- 
biectiv va atîrna greu în ba
lanța producției pe ansamblul 
industriei chimice. Ce măsuri 
are in vedere conducerea minis
terului pentru realizarea de pro
ducții suplimentare in toate u- 
nitățile neafectate de calami
tăți ?

Materiale de construcții puse 
la dispoziția familiilor sinistrate

BACAU (corespondentul „Scînteii"). 
Reconstruirea și refacerea celor peste 
1 000 de case distruse sau avariate din 
județ constituie în aceste zile o preo
cupare de prim ordin a organelor lo
cale de partid și de stat. în acest 
scop, la consiliul popular județean 
s-a întocmit un plan de acțiuni cu- 
prinzînd măsuri concrete privind în
lăturarea tuturor consecințelor cala
mităților. Ing. Ștefan Croitoru, prim- 
vicepreședinte al consiliului popular 
județean, ne-a declarat că la tradu
cerea în viață a acestor măsuri își a- 
duc contribuția proiectanții, construc
torii, meseriașii din cooperativele a- 
gricole de producție și de consum, 
în toate comunele, echipe de specia
liști de la direcția de sistematizare 
definitivează în prezent amplasa
mentele noilor construcții, iar în co
muna Birsănești și Filipeni se lu
crează la reactualizarea vetrelor de 
sat. în majoritatea localităților cala

În locul ruinelor se vor înalta
9

noile blocuri de locuințe»
SE URGENTEAZĂ ÎNTOCMIREA PROIECTELOR DE EXECUȚIE 

PENTRU SUTE DE APARTAMENTE

ALBA IULIA (Corespondentul 
„Scînteii"). Colectivul Institutului 
de proiectări al Consiliului popular 
județean Alba își concentrează for
țele spre asigurarea proiectelor de 
execuție pentru cele 370 apartamente 
care vor fi construite la Alba Iulia, 
Aiud, Blaj și Ocna Mureș, ca urmare 
a aplicării hotăririi privind ajutora
rea familiilor sinistrate. Proiectele 
celor 120 de apartamente, care se vor 
construi in Aiud, Blaj și Ocna Mureș, 
au fost predate constructorilor — în
treprinderea județeană de construcții- 
montaj Alba și I.C.S. Hunedoara — 
urmînd ca în zilele următoare să în
ceapă lucrările de construcție. La 
Alba Iulia, construcția celor 250 apar

— Problema Intensificării pro
ducției a făcut obiectul unei largi 
dezbateri cu cadrele de conducere 
ale centralelor și combinatelor in
dustriale, care și-au asumat anga
jamentul de a spori suplimentar 
producția. După ce s-au angajat să 
realizeze numai în luna mai o pro
ducție suplimentară de 10 milioane 

lei, de exemplu, colectivele de sa
lariați din unitățile Centralei in
dustriale de fibre și Îngrășăminte 
chimice Săvinești și-au majorat an
gajamentul la 15 milioane, angaja
ment pe care l-au îndeplinit exem
plar. Alte 6 milioane lei producție 
suplimentară a produs în aceeași 
perioadă Combinatul chimic de la 
Făgăraș. Imediat ce s-a hotărît su
plimentarea producției, printr-un 
efort intens colectivul Uzinei de 
produse sodice Govora a reușit să 
reducă cu 3 zile perioada reparații
lor capitale la una din instalațiile

mitate — Tg. Ocna, Moinești, Helegiu, 
Buhoci, Sănduleni, Filipeni — fami
liilor sinistrate li s-au repartizat lo
turi de case. Pentru a înlesni aprovi
zionarea cu materiale de construcții, 
cooperația de consum a pus la dis
poziția sinistraților importante canti
tăți de ciment, tablă, cherestea, car
ton asfaltat și țiglă. în același timp 
au fost luate măsuri ca din pădurile 
comunale să se furnizeze cantitățile 
necesare de material lemnos, iar coo 
perativele de consum și cooperativele 
agricole de producție să organizeze 
producția de cărămizi cu mijloace 
proprii. Meseriașii de la secțiile pres
tatoare de serviciu dau ajutor la con
strucția caselor avariate. Zidarii de la 
cooperativa agricolă de producție din 
Parincea au plecat să execute lucrări 
pentru țăranii cooperatori din comu
na Izvorul Berheciului. Asemenea 
acțiuni de întraiutorare au fost ini
țiate și în alte localități din județ.

tamente va începe, de asemenea. In 
cursul acestei luni. Acum se lucrează 
la întocmirea proiectelor care vor fi 
predate treptat, pe faze de execuție, 
constructorilor. Proiectele a 60 apar
tamente vor fi executate de autorii 
lor prin muncă patriotică, in afara 
orelor de program și in zilele de du
minică. Blocurile din Alba Iulia ce se 
vor înălța în microraionul de pe Pla
toul Romanilor vor 1'i construite de 
întreprinderea județeană de con
strucții și întreprinderea de construc- 
ții-montaj Cluj a Ministerului Con
strucțiilor Industriale. Constructorii 
si-au propus ca, prin utilizarea unor 
procedee moderne de execuție, să pre
dea beneficiarilor primele aparta
mente în luna octombrie .

cheie, ceea ce a permis obținerea 
unui plus de producție constînd din 
2500 tone sodă calcinată și 200 tone 
sodă caustică, cantități cu care au 
fost comperfeate în bună parte ne- 
realizările înregistrate de Uzina de 
produse sodice din Ocna Mureș, u- 
nitate afectată de calamități. O pro
ducție suplimentară în valoare de 
6 milioane lei au obținut în luna 
mai și colectivele unităților din 
centrala de anvelope și mase plas
tice din Capitală. Propunerile de 
suplimentare a producției făcute 
de conducerile centralelor și com
binatelor mă îndreptățesc să afirm, 
chiar inainte de definitivarea ana
lizei lor la nivelul ministerului, că 
planul pe anul in curs va fi înde
plinit cu succes.

— Vă rugăm să ne spuneți in 
ce măsură sint pregătite între
prinderile industriei chimice 
pentru a răspunde, bunăoară, ce
rințelor sporite ale agriculturii 
pentru îngrășăminte chimice, 
ierbicide și insecticide ?

— Pînă la ora actuală. Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii nu și-a 
formulat cererile suplimentare pen
tru asemenea produse chimice. Ne 
dăm seama însă că ele nu pot să 
mai întîrzie. în prima urgență, 
ne-am angajat -să livrăm în avans 
30 000 tone de îngrășăminte cu a- 
zot. Prin măsurile deosebite pe 
care le-am preconizat pentru buna 
întreținere a instalațiilor producă
toare de îngrășăminte va fi asi
gurată funcționarea lor constantă 
pentru a produce cantități cit mai 
mari de produse. Pentru anumite 
sortimente de ierbicide și insecti
cide, precum și pentru medica
mente de uz veterinar, au fost luate 
în discuție posibilitățile de satisfa
cere într-o măsură cît mai mare a 
eventualelor necesități. Volumul 
mare de lucrări agricole ce trebuie 
executate urgent l-am avut de a- 
semenea în vedere atunci cînd s-a 
propus suplimentarea producției a- 
numitor tipuri de anvelope (pentru 
tractoare, îndeosebi). Pînă la sfîr- 
șitul lunii mai s-a și obținut o pro
ducție suplimentară de anvelope de 
citeva mii de bucăți.

Promptitudinea cu care au răs
puns colectivele tuturor unităților 
industriei chimice, de a lucra zi și 
noapte, inclusiv duminicile, dacă 
este nevoie, pentru a da tării cît 
mai multe produse. demon
strează hotărîrea lor de a con
tribui printr-o muncă fără pre
get la recuperarea pierderilor ce 
le-a suportat economia națională, 
de a asigura condițiile pentru dez
voltarea ei nestingherită în conti
nuare. de a realiza cu succes sarci
nile mari și complexe ce le revin 
din planul de stat pe anul în curs.

Convorbire consemnată de 
loan ERHAN

(Urmare din pag. I)
drelor de partid, ale activiștilor apa
ratului de partid, devotamentul lor 
față de patrie, față de popor. Prin 
acțiuni temerare, ei au fost in pri
mele rînduri ale organizării rezisten
ței in fața puhoaielor, au pășit cu 
bărbăție, dîrzenie și spirit de sacri
ficiu la salvarea oamenilor și a bu
nurilor lovite de calamități, la înlătu
rarea monstruoaselor ravagii, la refa
cere.

Zilele șl nopțile teribile pe care a- 
ceștia le-au trăit, zile de durere și 
coșmar, de luptă eroică, n-au fost pre
văzute în agendele lor, in planurile 
lor de muncă. Dar toți laolaltă și fie
care în parte au știut, prin eforturi 
supraomenești, fără clipă de odihnă, 
să întreprindă ceea ce cu un ceas 
inainte nici n-ar ti visat : să con
ducă operații de evacuare, să orga
nizeze tabere de sinistrați, să mun
cească la Înălțarea digurilor, să caute 
soluții pentru asigurarea apei de 
băut, să se îngrijească de amenaja
rea brutăriilor, de împărțirea ajutoa
relor, de mersul transporturilor, să 
editeze foi volante, să înjghebeze 
mijloace de informare operative me
nite să orienteze și să încurajeze 
populația. Nu este o simplă figură de 
condei, care să urmărească „efecte 
stilistice" — dar să ne gindim ce în
seamnă pentru un comitet de partid 
să exercite funcția de conducător al 
întregii vieți sociale intr-un oraș aflat 
sub ape, fără lumină... Cu pluta im
provizată sau cu barca și de multe, 
foarte multe ori înfruntind cu piep
tul puhoaiele, oamenii aceștia au fă
cut ca partidul să fie prezent 
pretutindeni, legînd solidaritatea, 
unitatea și voința de a învinge a po
porului intr-un front puternic, in
destructibil.

Oricine a trăit, oricine a văzut, 
oricine a cunoscut faptele cumplitei 
încercări știe : comuniștii au fost 
pretutindeni in frunte, oriunde era 
mai greu : și in halele fabricilor ame
nințate de puhoaie, pentru a pune la 
adăpost mașinile, materiile prime, 
înfruntind uneori chiar riscurile ex
ploziilor, prăbușirilor ; și în operațiu
nile de salvare a oamenilor ; și în 
punctele unde digurile începeau să 
cedeze — pretutindeni organizînd 
munca, îmbărbătind oamenii, insu- 
flîndu-le dîrzenie. Tocmai așa s-a 
izbutit ca de Ia conducerea superioară 
de partid Ia organele locale și pină 
jos — in secțiile fabricilor, in car
tiere, la sate — să existe un centru 
unic de voință și acțiune, întruchi- 
pind viu rolul conducător al parti
dului. înalta forță morală și con
știința politică a comuniștilor, care au 
știut să fie in mijlocul maselor, în 
fruntea luptei împotriva dezastrului, 
au fost pentru toți un exemplu, un 
îndemn la curaj și vitejie, la încre
dere.

In general, prin cine știe ce reflex 
al minții, noțiunea de calamitate se 
asociază cu aceea de beznă. In cazul 
acesta, chiar așa s-a și întîmplat, căci 
foarte multe zone și localități au fost 
inundate noaptea ori au fost scu
fundate în întuneric din cauza distru
gerilor provocate de năvala apelor. 
Dar tocmai faptul că partidul

BRAȘOVUL
(Urmare din pag. I)

pul, nici forțele lor. Sînt Impresio
nante unitatea, spiritul de solidarita
te și sacrificiu care s-au manifestat 
și se manifestă. în aceste zile, la 
oamenii noștri.

— Ce măsuri tehnico-organizato- 
rice s-au aplicat în mod practic ?
- Aș aminti doar două. Mai întîi, 

întreaga activitate a uzinei a fost or
ganizată în două schimburi a cite 12 
ore. în al doilea rind, o bună parte 
a cadrelor tehnico-inginerești au 
cerut și au trecut să lucreze direct 
în producție. Ingineri ca Titus Das- 
călu de la tehnologul-șef, Valeria 
Constantinopol de la constructorul 
șef, sau tehnicieni ca Constantin 
Mițu de la serviciul tehnolog șef și 
alții muncesc efectiv la montarea mo
toarelor' electrice.

După cum se știe, în multe din în
treprinderile inundate, cele mai grav 
avariate au fost motoarele electrice. 
De aceea, nu întimplător cererile de 
motoare sosite la „Electroprecizia" 
s-au situat și se află, în continuare, 
pe primul plan. Printr-un recent te
lefon, conducerea uzinei „Electro-Mu- 
reș“ solicita urgent 24 motoare elec
trice de diferite puteri. După numai 
citeva ore, conducerea unei alte uni
tăți din Tîrgu-Mureș — IPROFIL 
„23 August" — cerea și ea 22 de mo
toare electrice. Dar majoritatea mo
toarelor solicitate nu se aflau in pro
ducția curentă și totuși, ele trebu
iau livrate neîntîrziat. Și a doua zi, 
seara, motoarele respective se gă
seau la Tirgu-Mureș. în aceleași con
diții de muncă asiduă, de inaltă răs
pundere față de interesele economiei 
naționale, au fost executate șl cele 71 
motoare electrice pentru D.I.G.F.A. 
și, datorită acestor eforturi, 71 de uti
laje pot fi folosite astăzi în acțiunea 
de prevenire a unor noi pierderi, în 
locurile în care apele devastatoare 
nu s-au potolit încă.

Se cuvine relevat că realizarea 
promptă a comenzilor sosite, ca și re
cuperarea rămînerii în urmă au avut 
loc în condițiile unor mari dificul
tăți nrovocate de nesosirea la timp a 
unor materiale și semifabricate din 
cauza inundațiilor. Datorită ritmu
lui de lucru intensificat la maximum, 
s-a putut executa, în această 
perioadă, cu 46 la sută mai multe 
motoare și echipament electric auto 
decît media realizărilor anterioare. 
O asemenea concentrare de forțe a 
permis colectivului uzinei să recupe
reze rămînerea în urmă și, astfel, să 
înregistreze — la capătul primelor 5 
luni ale anului — o depășire a pla
nului cu aproape 2.5 milioane lei Ia 
producția marfă.

Nu numai muncitorii, inginerii și 
tehnic'enii de la uzina din Săcde au 
dovedit capacitatea lor reală de a 
răspunde prompt unor asemenea su
prasolicitări de forțe, ci și cei din 
al’e intrenrinderi brașovene. CON
STRUCTORII DE TRACTOARE DIN 
BRAȘOV au manifestat aceeași 
mare înțelegere față de ajutorul so
licitat de uzina „Automecanica" din 
Mediaș. Inginerul Vasile Sechel., di
rectorul general al uzinei de trac
toare, ne-a prezentat. în acest sen«- 
un prim bilanț.

— Peste 30 000 ore au fost prestate 
de colectivul uzinei pentru recondi- 

întreg a știut să fie la postul său 
de conducere a făcut ca in aceste 
condiții de vitregie și beznă să existe 
un proiector puternic, a cărui lumină 
a arătat tuturor ce au de făcut, care 
sint sarcinile cele mai urgente și cum 
trebuie soluționate.

Este neîndoielnic că, in urma fap
tului că partidul a știut să-și înde
plinească și în aceste condiții datoria 
față de popor, sălbatica urgie a ape
lor dezlănțuite nu ne-a putut copleși 
in mod dezastruos, distrugerile și 
pierderile, deși foarte grele, au fost 
totuși însutit și înmiit mai mici decît 
catastrofa ce s-ar fi putut înregistra.

încă o dată, ceea ce am deprins in 
decursul acestui năvalnic și înălțător 
sfert de veac își adeverește tăria : 
partidul comunist este izvorul de 
energie și lumină al națiunii noastre 
socialiste.

Dar există $1 un revers al acestui 
adevăr : partidul a putut acționa ast
fel pentru că și acum, in aceste a- 
prige împrejurări, întreaga încredere 
a oamenilor, privirile lor s-au în
dreptat spre partid. Sutele de mii de 
oameni din zonele lovite — vîrstnici 
și tineri, femei și bărbați, muncitori, 
țărani, intelectuali, fără nici o deo
sebire de naționalitate — au urmat cu 
hotărîre cuvlntul partidului, așa cum 
s-au deprins, în toți anii aceștia, la 
bucurie și la necaz, la bine ca și la 
greu. S-a manifestat o unanimă con
vingere că indicațiile partidului sînt 
juste și, ca atare, trebuie îndeplinite 
integral și fără întîrziere. Și-a spus 
aci cuvîntul experiența acumulată 
în decursul deceniilor, prin care oa
menii au verificat că tot ceea ce în
treprinde partidul este spre folosul 
lor, corespunde intereselor lor. încă o 
dată, intr-un aspru examen, s-a ve
rificat legătura trainică dintre popor 
și partid, unitatea de nezdruncinat 
a poporului în jurul partidului. DIM 
glas simțămintelor și gîndurilor i o» 
tregului popor, întregului partid, to
varășul Nicolae Ceaușescu spunea : 
„In intilnirile cu oamenii muncii din 
județele calamitate, am fost deosebit 
de impresionat de încrederea puter
nică, neclintită pe care au manifes
tat-o în partid, in politica sa, de fap
tul că trecind prin momente grele, 
au ținut să-și exprime sentimentele 
de profund atașament față de poli
tica partidului nostru. In toate aces
tea vedem o expresie a identificării 
depline a poporului nostru cu poli
tica partidului, a faptului că poporul 
nostru înțelege că atit la bine cît și Ia 
rău poate găsi sprijin in partid, in 
comuniști. întregul nostru popor 
știe că, urmînd politica partidului co
munist, nu vor exista greutăți pe 
care să nu Ie poată învinge".

Prezența partidului comunist In 
avangarda societății noastre socia
liste este temeiul încrederii și uni
tății poporului, al voinței sale neclin
tite de a infringe greutățile acestui 
moment, de a recupera pierderile su
ferite. de a păși neabătut, cu hotă- 

■ rîre, din nou inainte spre a Împlini 
năzuințele înscrise in programul fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Căci acesta este programul parti
dului — și, deci, programul poporu
lui 1

INDUSTRIAL
ționarea unor motoare electrice, ta
blouri de mașini-unelte, convert? " 
zoare și alte utilaje. Pînă la dai i 
de 29 mai a.c. au fost recondiționat»? 
și expediate la Mediaș circa 250 mo
toare electrice (2'3 din totalul mo
toarelor electrice ale întreprinderii 
„Automecanica"), aproape 100 de ta
blouri, 15 convertizoare și altele. S-a 
lucrat și se lucrează în ritm intens, 
în același ritm muncind și echipele 
trimise la Mediaș, pentru a contri
bui la punerea în funcțiune a uzinei.

Pentru a contribui din plin la în
făptuirea sarcinilor urgente ale uzi
nei, Ia realizarea volumului ridicat 
de recondiționări, colectivul atelie
rului electric lucrează în schimburi 
de cite 12 ore. „Ca să aveți o idee 
asupra cantității de muncă depusă în 
ultimele 10 zile de oamenii acestui 
atelier, ne spune maistrul Ion Frățilă, 
este suficient să arăt că în ultima 
decadă a lunii mai s-a realizat o pro
ducție pe care, în condiții obișnuite, 
o obțineam în două decade". 
Calculele arată că. singur, colectivul 
uzinei „Automecanica" din Mediaș 
ar fi putut repune în funcțiune În
treprinderea în mai puțin de 3 luni ; 
sprijinit de celelalte uzine, el a reu
șit să repună în funcțiune primele 
capacități la începutul săptămînii tre
cute, economia națională puțind be
neficia, cu mult mai devreme, de 
produsele acestei întreprinderi.

Comenzi urgente pentru ajutorarea 
unor întreprinderi avariate, sau pen
tru alte unități care execută utilaje 
destinate întreprinderilor calamitate, 
au primit și alte instituții, precum 
UZINA DE AUTOCAMIOANE, „HI
DROMECANICA". FABRICA DE 
STOFE BRAȘOV a venit în sprijinul 
unor unități textile cum sînt Combin 
natul textil din Sighișoara, uzina tex
tilă „Tîrnava" din Mediaș și altele, 
colectivul ei recondiționind 15 000 
metri stofe, 6 000 kilograme materie 
primă și semifabricate, 2 000 kg tri
cotaje. „Am răspuns prompt, cu 
însuflețire apelului făcut — ne-a spus 
inginerul Ludovic Pito, inginerul șef 
al fabricii. De la data de 29 mai a.c., 
am început să expediem ultimele 
cantități de materiale sosite pentru 
recondiționare. Sîntem bucuroși că 
am reușit să punem și noi umărul la 
redresarea activității unor întreprin
deri din județele lovite de inundații. 
Concomitent, pînă în prezent, am de
pășit planul cu 12 000 metri pătrațl 
țesături". Mai adăugăm că Fabrica de 
stofe din Brașov a venit și în mod 
direct în sprijinul Combinatului textil 
din Sighișoara, trimițînd aproape 50 
de muncitori și cadre tehnice pentru 
a participa la repunerea în funcțiune 
a instalațiilor unor unități productive 
ale combinatului.

Acestea sint doar citeva secvențe 
ale acțiunii de solidaritate, prin 
muncă, de sprijin concret dat unită
ților lovite de calamități de către uzi
nele brașovene. Ele atestă puterea 
economică a întreprinderilor județu
lui. hotărîrea oamerților muncii bra
șoveni de a-și intensifica eforturile 
pentru înfăptuirea cu succes a pla
nului de stat din ultimul an al cinci
nalului. pentru ștergerea grabnică a 
consecințelor provocate de calami
tățile abătute asupra unor zone ala 
țării noastre.
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APROAPE 800000 HECTARE!

Păminturile

Insâmînțarea șl reînsâmînțarea unei suprafețe de aproape 
800 000 ha, evacuarea apelor care continuă să băltească pe cîm* 
puri, refacerea grădinilor calamitate și plantarea legumelor pe 
noi suprafețe, prășitul sfeclei, florii-soarelui și porumbului, 
strînsul șl depozitarea furajelor, repararea construcțiilor gospo*

z O, i ? , ,x- S..

pe cîmp pentru a 
loc semănăturilor, 
împiedica să facă 
Apa continuă să 

suprafețe mari. In

dorești și a caselor distruse de ape - iată sarcini, pe cît de grele, 
pe atît de importante și urgente, care stau în fața oamenilor 
muncii din agricultură. Volumul uriaș de lucrări care trebuie 
executat cere o mare concentrare de forțe, participarea la 
muncă din zori pînă în noapte a fiecărui locuitor al satelor.

pen- 
realiza planul la producția de po- 
boabe. Mai sînt de semănat 14 200 
sfeclă de zahăr și de plantat 26 300 
cartofi de toamnă. Este o sarcină

Apa, apa căreia 1 se tăiau ca
nale printre lanuri și era răs- 
pîndită pe ogoare cu pompele 
pentru a da viață plantelor 
strivite de secetă, trebuie acum 
alungată de 
putea face 
pentru a o 
noi pagube, 
stagneze pe 
Bărăgan continuă să fie aco
perite de ape suprafețe însem
nate, îndeosebi în județele Il
fov și Buzău. De aceea eva
cuarea apelor trebuie să con
stituie, în continuare, una din 
principalele preocupări ale oa
menilor muncii din agricultu
ră. Au fost puse în funcțiune 
un număr mare de utilaje de 
pompare, care trebuie să lu
creze, în continuare, pînă la 
evacuarea completă a apei. Dar 
paralel cu aceasta trebuie fo
losite toate forțele disponibile 
la săpat șanțuri și canale de 
scurgere. Cu cît mai repede va 
fi evacuată apa, eu atît vom 
fi mai siguri de recoltă.

In fotografie — la cooperativa agricolă din Cuci, județul Mureș, sînt refăcute 
din temelii construcțiile gospodărești

Grînele au dat în spic. Se a- 
propie secerișul. Sînt pregătite 
unitățile agricole să facă aceas
tă lucrare? întreprinderile agri
cole de stat sînt dotate cu 700 
combine „Gloria“, mașini de ma
re randament, din care 400 vor 
fi folosite în campania de vară. 
Totodată, în aceste unități au 
fost puse în stare de funcționa
re o mare parte din celelalte u- 
tilaje care vor lucra în campa
nia de recoltare. Și în întreprin
derile pentru mecanizarea agri
culturii pregătirile pentru sece
riș sînt avansate. Pînă la 20 mai 
reparatul combinelor pentru ce
reale păioase se făcuse în pro
porție de 60 la sută, iar al pre
selor de balotat paie — 70 Ia 
sută. Au fost reparate toate co- 
sitorile mecanice, greblele și 
combinele de siloz. Vremea re
coltatului se apropie. Toate u- 
tilajele să fie puse în stare de 
funcționare 1

FURAJE!

Revărsarea apelor a distrus un mare număr 
de construcții gospodărești ale cooperativelor 
agricole : grajduri, saivane, magazii. Altele au 
fost avariate incit necesită reparații substanțiale. 
Imediat după retragerea apelor, cooperatorii 
au trecut cu hotărîre la reamenajarea graj
durilor, a altor construcții pentru a asigura re
luarea normală a producției. în satul Gelmar, 
județul Hunedoara, îndată după retragerea ape
lor, țăranii au trecut la curățirea grajdurilor 
cooperativei agricole, în care mîlul se depusese 
de o jumătate de metru. La cooperativa agricolă

Pe terenurile agricole unde culturile 
n-au suferit de pe urma revărsării apelor, 
porumbul, floarea-soarelui, sfecla de za
hăr se dezvoltă In condiții bune. Dar din 
cauza excesului de umezeală cresc și bu
ruienile. De asemenea, ploile numeroase 
și repezi au format o scoarță puternică 
la suprafața solului, care împiedică creș
terea normală a plantelor. De aceea, acum 
mai mult ca oricînd, trebuie să se exe
cute la timp și la un înalt nivel agro
tehnic lucrările de întreținere a culturilor. 
Conștienți de marea îndatorire pe care o 
au față de patrie, față de ei înșiși, mem
brii cooperativelor agrioole au împînzit 
cîmpul, cu mic cu mare, tineri și bătrîni, 
muncind în zile de lucru ca și duminicile 
la întreținerea culturilor. Din datele cen
tralizate la Ministerul Agriculturii șl Sil
viculturii rezultă că, pînă la începutul 
acestei luni, în cooperativele agricole 
prima prașilă a fost executată în propor
ție de 84 la sută la sfeclă de zahăr, 87 la 
sută la floarea-soarelui, 41 la sută la car
tofi și 35 la sută la porumb. Au fost pră
șite a doua oară mari suprafețe cultivata

grabnic 
redate vieții!

din comuna Apa, județul Satu-Mare, coopera
torii au început să recupereze materialele din 
grajdul distrus de furia apelor pentru a putea 
face 'altul. Exemple de acest fel sînt cu sutele. 
Trebuie continuată cu intensitate acțiunea de 
refacere a construcțiilor, acordîndu-se prioritate 
adăposturilor pentru animale, magaziilor pentru 
păstrarea produselor agricole și altor obiective 
productive. Trebuie recuperat, de asemenea, tot 
ce se poate din construcțiile ce se demolează 
pentru a se refolosi în proporție cît mai mare.

Condițiile climatice nefavorabile din 
această primăvară au făcut ca pe mari 
întinderi de teren arabil să băltească apa, 
împledicind executarea însămînțărilor. La 
acestea s-au adăugat mari suprafețe pe 
care culturile au fost distruse, ca urmare 
a revărsării apelor. După datele provizo
rii centralizate la Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii (fără județele Teleorman, 
Timiș, Arad, Bihor și Vilcea, care nu au 
comunicat încă aceste date) au fost com
promise culturile agricole pe 237 189 ha, din 
care 43 469 aparțin întreprinderilor agri
cole de stat, iar 193 720 cooperativelor 
agricole. Din aceste suprafețe au fost în- 
sămînțate, în a doua jumătate a lunii mal, 
3 782 hectare in întreprinderile agricole 
de stat și 23 230 hectare în cooperativele 
agricole. La Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii se apreciază că la ora actuală 
terenurile care nu au putut fi lucrate din 
cauza stagnării apelor și suprafețele unde 
culturile au fost calamitate și nu au fost

cosite și insilozate!

cu sfeclă de zahăr și floarea-soarelui. 
De asemenea, în întreprinderile agricole 
de stat prima prașilă mecanică s-a reali
zat în proporție de 62 la sută la porumb 
și 87 la sută la floarea-soarelui, iar cea 
manuală — 61 la sută și respectiv 88 la 
sută. Timpul este bun, pămîntul se zvintă. 
Este necesar ca, peste tot, lucrările de în
treținere să se desfășoare fără intîrziere, 
asigurind astfel condiții optime de dezvol
tare culturilor agricole și deci recolte mari. 
In acest scop trebuie folosite din plin mij
loacele mecanizate și forța de muncă. Aco
lo unde nu pot intra tractoarele, să se lu
creze manual cu sapele. Executarea la 
timp a prășitului este o cerință de cea 
mai mare actualitate. Prin această lucrare 
nu numai că se distrug buruienile și scoar
ța formată la suprafață, dar se incălzește 
șl aerisește solul, ceea ce este deosebit de 
Important In momentul de față. Lucrările 
de întreținere a culturilor prezintă cea 
mai mare însemnătate pentru viitoarea re
coltă. De aceea timpul bun de lucru tre
buie folosit din plin pentru executarea lor.

încă reînsămințate Însumează 788 000 hec
tare. In cooperativele agricole au mai ră
mas de însămînțat 471 000 hectare 
tru a 
lumb 
ha cu 
ha cu 
grea dar deosebit de importantă și urgen
tă ! Realizarea ei impune o maximă con
centrare a forțelor mecanice și umane, o 
muncă neîntreruptă, pe schimburi, astfel 
îneît în jurul datei de 10 iunie însămință- 
rile și reînsămînțările să fie încheiate.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii a 
Indicat ca reînsămînțarea culturilor com
promise să se facă cu aceeași cultură, 
sau alta din grupa respectivă. Peste tot 
unde din cauza întîrzierii lucrărilor nu 
pot fi semănate culturile stabilite să se 
însămînțezee porumb din grupa hibrizilor 
timpurii și extratimpurii. Esențial este ca, 
pe măsură ce terenul se zvîntă, toate for
țele să lucreze la semănat.

precum și alte mă
suri de stimulare a 
dezvoltării zooteh
niei cointeresează 
unitățile agricole, 
producătorii cu gos
podării individuale 
din zone necoope- 
rativizate și pe ță
ranii cooperatori să 
sporească efectivele 
și să depună efor
turi și mai mari -în 
vederea sporirii 
producției de carne, 
lapte, lină, ouă. Dar 
ca aceste stimulente 
să se materializeze 
trebuie luate mă
suri pentru asigu
rarea unor cantități 
cît mai mari de fu
raje.

Ne aflăm în plin 
sezon de recoltare 
a lucernei, trifoiu
lui și a altor nu
trețuri verzi. Pînă 
la data de 31 
mai trifolienele au 
fost recoltate pe 
41 800 ha în între
prinderile agricole 
de stat și de pe 
146 300 hectare în 
cooperativele agri
cole. In aceste zile 
cu timp frumos este 
nevoie de utilizarea 
la întreaga câpaci- 
tate a mijloacelor 
mecanice și manua
le pentru a grăbi 
cositul, transportul 
șl depozitarea finu
lui, pentru însilo- 
zarea unor cantități

Fuge pămîntul. Crapă și 
fuge. La cooperativa agricolă 
din Bogata, județul Mureș, nă
molul rămas după retragerea 
apelor a început să se usuce și 
să crape (fotografia din stingă). 
In Vrancea, pămîntul crapă pe 
mare adincime și fuge la vale 
(cele două fotografii suprapu
se). Un nou obiectiv de muncă 
îndirjită pentru recuperarea a- 
cestor terenuri, momentan 
scoase din circuitul agricol.

cît mai mari de nu
trețuri. Ploile a- 
bundente din luna 
mai au cauzat, este 
adevărat, multe stri
căciuni. Dar au fa
vorizat creșterea 
plantelor furajere. 
Putem spune că 
există o mare bogă
ție de furaje. Ele 
trebuie strînse și 
păstrate cu cea mai 
mare grijă. Recenta 
Hotărîre a Comite
tului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului de Mi
niștri privind îm
bunătățirea prețuri
lor de cumpărare a 
animalelor și pro
duselor animaliere,

Există și forțe și hotărîrea - atît de puternic demonstrată de Iu* 

crătorii ogoarelor - de a învinge toate greutățile, de a obține o 

producție agricolă bună și în acest an. Este în interesul întregii 

țări, al fiecărui om al muncii de la sate.
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NECLINTIT, PE FRONTUL
LUPTEI CU FLUVIUL

STIMULENT Șl SPRIJIN 
UNUI SECTOR ECONOMIC 
DE PRIMĂ ÎNSEMNĂTATE

Localitățile, uzinele, 
ogoarele de la Dunăre 

trebuie apărate 
cu orice preț!

Interviu cu ing. Barbu POPESCU,
Adjunct al ministrului agriculturii și silviculturii, președintele Comisiei cen

trale de apârare împotriva inundațiilor și ghețurilor

J

— Cum este tntlmpinată noua 
viitură ? Ce avem de apărat 
de-a lungul Dunării 1

— împotriva viiturii, a cărei culmi
nație a început să apară la Baziaș, 
trebuie să apărăm numeroase așezări 
omenești, căi de comunicație și im
portante obiective economice și in
dustriale ; să evităm orice pierderi 
de pe cele aproape 400 000 ha ale in
cintelor Indiguite, de unde scontăm 
pe o recoltă de porumb dintre cele 
mai bune. Incintele Indiguite, deși re
prezintă doar circa 4 la sută din su
prafața agricolă a țării, totuși, datori
tă condițiilor foarte prielnice existen
te, dau 10—12 la sută din totalul re
coltei In cele mai avantajoase condi
ții economice.

De-a lungul Dunării sint de prote
jat 18 orașe șl 30 comune, plus satele 
componente. Printre așezările ome
nești se numără municipiile Turnu- 
Severin, Turnu-Măgurele, Giurgiu, 
Brăila, Galați și Tulcea, cu instala
țiile portuare și puternicele lor obiec
tive industriale : șantierele navale 
Giurgiu, Oltenița, Brăila și Galați, 
combinatele din Turnu-Măgurele, Că
lărași și Chișcani, uzinele mecanice 
din Tumu-Severin și celelalte obiec
tive economice și sociale din locali
tățile dunărene. In plus sînt de apă
rat șantierele a două dintre cele mal 
importante obiective : Sistemul hidro
energetic și de navigație Porțile de 
Fier și podul rutier Giurgeni-Vadul 
Oii.

— Ce acțiuni se întreprind 
pentru preintimpinarea unor «- 
ventuale pagube ?

— în citeva orașe de pe malul flu
viului, Cernavodă, Brăila, Galați, 
Vulcea, te lucrează Intens la înălțarea 
unor diguri provizorii pentru apăra
rea porturilor, a unor zone industria
le și a cartierelor mal joase. In zo
nele Giurgiu și Oltenița, întreprinde

APA NU VA TRECE!
De zile și nopți se desfășoară bătălia încordată și te

nace pentru apărarea avuțiilor materiale și umane din 
tonele amenințate de viitura apelor Dunării. In conti
nuarea lnterviurilor-fulger,pubiicate în ziarul de ieri, in
serăm astăzi noi răspunsuri, ale primarilor unor alte Io- \ 
calități riverane, la următoarele întrebări t

1) PENTRU CE DATA SE PREVEDE ÎN ZONA DV. 
PUNCTUL CULMINANT AL VIITURII Șl CARE VA FI COTA 
CEA MAI ÎNALTĂ A APELOR?

2) CE LOCALITĂȚI SAU OBIECTIVE POT FI PRIMEJ
DUITE ?

3) CE MASURI SE ÎNTREPRIND, CE FORTE UMANE Șl 
MATERIALE SÎNT ANGAJATE ?

CORABIA

Digul este supravegheat 
zi și noapte

Mircea FLOREA, primarul orașu
lui

•s tn jur de 3 iunie, apa va atinge 
* circa 765 cm. Tendința de creștere 

este evidentă de mai multe zile în 
dreptul orașului nostru, în ultimele 3 
zile Dunărea a crescut cu incă 33 cm, 
ajungînd la 756 cm.
O E vorba de Instalații productive și, 
■“ mai ales, de culturi agricole a că
ror valoare Însumează aproximativ 
133 000 000 lei.
3 Pe scurt: construirea unul dig pro- 
J vlzoriu din saci cu nisip protejați 
cu pămint ; s-a înălțat și consolidat 
digul pe aliniamentul șoselei naționa
le in punctul Gircov ; de asemenea, 
a fost supraînălțat digul de apărare 
a terenurilor agricole și a localităților 
riverane pe o distanță de aproape 
patru kilometri ; stația de pompe a 
orașului s-a Întărit și consolidat cu 
saoi cu nisip, de acolo evacuindu-se 
șase electropompe expuse inundații
lor ; s-au evacuat 500 taurine ale 
I.A.S. Corabia. In amonte, între Os- 
troveni și Papadia, acolo unde fluviul 
a pătruns în pădurea Vidrosu, a fost 
înjghebat un port in care stau anco
rate mai multe bacuri și șaluoe ale 
lotului de bidromecanizare, gata de 
intervenție.

La toate aceste acțiuni sînt antre
nați peste 20 000 de oameni — țărani 
cooperatori, muncitori din oraș, mi
litari. Avem la dispoziție circa 200 
mijloace de transport. Pentru zilele 
următoare obiectivul ce ne stă în față 
este terminarea grabnică a lucrări
lor de protejare, incluzind și opera
țiuni de evacuare, a instalațiilor sec
ției Vinalcool, precum și a 900 tone 
grîu de la siloz și 2 500 metri cubi 
material lemnos de la fabrica de ta- 
laj. Populația sprijină activ aceste 
acțiuni. Supraveghem digul 
aoapt*. 

zi și

rile industriale au șl Început construi
rea unor diguri provizorii de apărare.

Problemele cele mai dificile și care 
necesită o maximă concentrare a e- 
fortului material și uman le pune a- 
părarea digurilor împotriva efectelor 
distrugătoare ale apelor. îndeosebi în 
incintele Insula Mare a Brăilei și Bor- 
cea. Se ridică astfel două categorii de 
probleme în curs de soluționare — ale 
depășirii coronamentului digurilor, ca 
urmare a nivelului apelor în continuă 
creștere, și altele care privesc însăși 
rezistența lor. Vorbim de rezistență, 
deoarece nivelurile mari care persistă 
de multe săptămîni provoacă treptat 
umectarea digurilor și înmuierea lor, 
infiltrații, grifoane, eroziuni in stare 
să pună in pericol însăși stabilitatea 
lor. Zi și noapte, un număr impre
sionant de oameni urmăresc starea 
digurilor, variațiile de nivel, lucrează 
cu abnegație pentru a apăra belșugul 
ce se coace în incinte, la patru metri 
sub nivelul Dunării. Pentru apărarea 
incintelor, unde este cazul, se proce
dează la supraînălțări ale coronamen
telor digurilor cu terasamente, pă- 
mint sau saci umpluți eu pămînt, se 
protejează taluzele digurilor cu pari 
și fascine, plăci de stufit, se bat pal- 
planșe, se fac impermeabilizări cu foi 
de polietilenă. Acolo unde apar infil
trații la baza digurilor lucrează echi
pe de scafandri. Se consolidează zo
nele erodate cu arocamente de pia
tră.

— Ce ne puteți spune despre 
proporțiile efortului uman și 
material depus pentru proteja
rea incintelor r

— Pentru a ne da seama de propor
ția efortului depus, să arătăm că nu
mai în Insula Mare a Brăilei mun
cesc peste 12 000 de oameni, revenind 
cîte un om Ia 13—14 metri de dig. Lu
crează aici muncitorii agricoli din in
cinte, populația locală, muncitori din 
fabrici și uzine, militari, elevi și stu- 
denți. S-au trimis In zonele indiguite

j
CĂLĂRAȘI

Cota maximă
întimpinată 

cu maximum de efort
Radu SINIȘTEANU, primarul mu

nicipiului
1 Este de așteptat ca, la noi, Dună-
I rea să atingă nivelul cel mai înalt 

la 4—5 iunie, cînd va ajunge la cota 
de 715 cm.

Lista este lungă.- Aș menționa 
““ doar cîteva obiective, printre care 
silozul, portul și gara fluvială, stația 
de pompare a apei, secția de drumuri 
și poduri, zeci de case și alte imobi
le. La toate acestea se adaugă incinta 
agricolă Călărași-Răul, de aproape
II 000 ha, din sistemul tndiguit Călă
rași. Așadar, bunuri importante a că
ror apărare concentrează toate ener
giile.

3 Se lucrează fără răgaz, pentru a în- 
deplini, pînă în cele mai mici amă

nunte, planul de măsuri întocmit în 
vederea cîștigării bătăliei cu apele. 
Sîntem hotărîți să nu cedăm nimic ! 
Pînă în prezent, a fost executat un 
dig din saci cu nisip, fascine și balo
turi de paie, pe o distanță de 1200 
metri. Totodată, peste 1500 de sala- 
riați din întreprinderile și instituțiile 
orașului, membri ai gărzilor patrioti
ce, organizați în echipe speciale de 
intervenție, lucrează la supraînălța- 
rea coronamentelor digurilor de apă
rare, ingroșarca secțiunii taluzurilor, 
Ia combaterea infiltrării apelor in di
guri. In stare de permanentă veghe 
se află echipele din incinta Călărași- 
Răul, avind la dispoziție — zeci de 
mașini și utilaje de intervenție — 
buldozere, screpere, autobasculante, 
tractoare cu remorci, autocamioane. 

importante cantități de materiale t 
circa 4 milioane saci de polietilenă și 
textile, 500 metri cubi dulapi și scîn- 
duri, 100 000 pari, 70 000 panouri de 
stafit și fascine. S-a deplasat in zo
nele de apărat un vast arsenal de 
mijloace tehnice — sute de screpere, 
autobasculante, autocamioane, trac
toare, buldozere, sonete, șlepuri. Nu
mai Ministerul Transporturilor a pus 
la dispoziție peste 1100 de autovehi
cule. La acestea se adaugă miile de 
vehicule și utilaje existente pe plan 
local. Volumul materialelor, numărul 
utilajelor expediate, al efectivelor u- 
mane care participă in marea încleș
tare cu Dunărea cresc pe zi ce trece.

Este necesar ca și de aici înainte 
orice cerere a Comisiei centrale pri
vind materiale, utilaje, forțe de mun
că să se bucure de cea mai promptă

Culminația viiturii 
de pe Dunăre 

pătrunde în țară
Evoluția noii viituri prezentată pentru cititorii noștri 

de dr. ing. Mircea PODANI
șeful Comisiei centrale de apârare împotriva inundațiilor și ghețurilor

După o iarnă prelungită, cu multa 
zăpezi, viitura de primăvară, fireas
că, a început anul acesta ceva mai 
tîrziu pe toate rîurile bazinului du
nărean, astfel încît colectorul tuturor 
acestor ape, fluviul Dunărea, a putut 
atinge nivelurile de culminație abia 
în a doua jumătate a lunii aprilie.

Cu această ocazie au fost atinse și 
depășite cîteva din cele mai înalte 
cote. Nu se topiseră încă toate zăpe
zile cînd fronturi de ploi masive au 
încercat o bună parte a continentu
lui, menținînd ridicat nivelul apelor 
în rîuri. O încălzire bruscă de cîteva 
zile, la începutul lunii mai, a dus la 
un dezgheț rapid în munți, urmat de 
ploile torențiale de lungă durată, în 
cea de-a doua decadă, care au provo
cat dezastrul ale cărui urmări se cu
nosc.

Toate apele din partea de vest a 
țării au fost, colectate apoi de Tisa, 
al cărei debit a crescut de patru-cinci 
ori față de cel mediu ; pe parcursul 
ei au fost inundate suprafețe în ță
rile vecine : Ungaria, Iugoslavia. In 
aceste zile, puhoiul de ape este trans
portat de Dunăre și in sectorul româ
nesc al fluviului. Trebuie menționat 
că, în această perioadă, și alte zone 
ale bazinului dunărean au fost afec
tate de ploi care i-au sporit debitul, 
încă de la 21 mai, la Baziaș a început 
să se facă simțită noua undă de vii
tură, CARE PlNA AZI A CRESCUT 
CU PESTE UN METRU. între timp,

BRĂILA

Mii de oameni — 
gata să intervină 

în orice clipă
Radu CONSTANTIN, primarul 

municipiului
1 Datele hidrologice comunicate de 
* Comisia centrală de apărare îm
potriva inundațiilor arată că la Brăi
la. apele Dunării vor atinge cota ma
ximă de 635 cm în perioada 6—7 iu
nie
•\ Avem de apărat de furia apelor 
“ întreaga zonă industrială a portu
lui. cu toate clădirile, mijloacele fixe 
și mijloacele de producție, precum și 
toate celelalte importante întreprin
deri situate în această parte a orașu
lui, două cartiere — Comorofca și 
Radu Negru, satul Vărsătura — cu 
peste o mie de case, bunuri a căror 
valoare estimativă depășește 500 de 
milioane lei. De asemenea, apărăm 
300 de hectare cultivate cu legume și 
peste 400 hectare cu cereale.
3 Ne bizuim pe cele două diguri de 
** apărare a orașului : digul din 
zona industrială a portului — lung de
6 kilometri, ridicat în două zile și o 
noapte, pentru care s-au excavat și 
transportat peste 25 000 metri cubi 
pămint, s-au așezat peste 8 000 saci 
cu pămînt etc. — precum și digul 
înălțat în zona satului Vărsătura a- 
vînd o lungime de patru kilometri. 
Pentru orice eventualitate am luat și 
alte măsuri.

Sint pricind pregătiți să intervină
7 000 de locuitori ai municipiului, in 
frunte cu muncitorii din unitățile in
dustriale ale orașului. Elementul de
cisiv il constituie hotărirea fermă a 
celor peste 170 000 de locuitori ai 
municipiului de a face față oricărui 
pericol.

Paralel cu toate acestea, eforturile 
noastre, ale tuturor, se îndreaptă spre 
realizarea și depășirea noilor angaja
mente pe care ni le-am luat, repre- 
zentînd 110 milioane lei la producția 
globală și marfă. 

solicitudine. Cerința stringentă a mo
mentului, importanța a ceea ce se im
pune apărat trebuie ințeleasă cu ma
ximă responsabilitate patriotică. De
sigur că și solicitările locale se cer te
meinic chibzuite, pentru a nu lipsi 
alte zone de ajutorul necesar, pentru 
a nu crea greutăți altor unități în 
realizarea sarcinilor lor.

SlNTEM IN MOMENTUL IN CA
RE SE IMPUNE CONCENTRAREA 
MAXIMA A TUTUROR RESURSE
LOR MATERIALE, FIZICE, ORGA
NIZATORICE PENTRU SUCCESUL 
ACESTEI ACȚIUNI. OBIECTIVELE 
DE LA DUNĂRE TREBUIE APARA
TE CU PREȚUL ORICĂROR EFOR
TURI !

Interviu consemnat de 
Al. PLAIEȘU

vîrful ei a înaintat pînă dincolo de 
zona Călărași. Cîteva din cotele a- 
tinse pînă acum depășesc pe cele din 
primăvară și toate cîte s-au măsurat 
pînă acum vreodată.

în momentul de față debitul Dună
rii este de peste 14 000 metri cubi pe 
secundă ; maximul nu va depăși 
14 500 metri cubi la punctul de intrare 
în țară.

CULMINAȚIA VIITURII ESTE A- 
TINSA ÎN CURSUL ZILEI DE AZI 
ȘI DE MÎINE, ea situîndu-se în ju
rul cotei de 740—750 cm la Baziaș, 
deci cu cițiva centimetri sub cota 
prognozată cu o săptămină in urmă. 
Această evoluție este datorată unor 
întârzieri în propagarea viiturii pe 
Tisa și creării unei diferențe de fază 
față de culminațiile pe Dunăre și alți 
afluenți ai fluviului, Drava și Sava, 
precum și revărsărilor produse în 
amonte de Baziaș. NIVELURILE 
ÎNALTE VOR OSCILA ÎNCĂ TIMP 
DE 4—5 ZILE ÎN APROPIEREA CO
TEI MAXIME, DEPLASÎNDU-SE ÎN 
DECURS DE CIRCA ZECE ZILE, PE 
SECTORtL ROMANESC AL DUNĂ
RII PINA LA VARSAREA ÎN MARE. 
Toată această perioadă și încă cel pu
țin o decadă după aceea, situația im
pune o deosebită atenție, măsuri ope
rative, o veghe permanentă și inter
venții fulgerătoare in zona digurilor 
care apără localitățile, incintele și ce
lelalte obiective economice.

TULCEA

Organizat, metodic, calm
Ion ANDRONACHE, primarul mu

nicipiului

1 Cota maximă a Dunării, potrivit 
1 prognozei, va fi înregistrată în 
zona Tulcea în perioada 8—10 iunie, 
cînd apele vor atinge 435 cm., nivel 
pe care tulcenii l-au înfruntat și în 
urmă cu o săptămînă, în condiții de 
furtună și ploi puternice.
o Răspunsul la această întrebare e 
“ cuprins in însuși faptul că peste 
90 Ia sută din forța economică a mu
nicipiului este amplasată in imediata 
vecinătate a fluviului : Fabrica de 
conserve de pește, întreprinderea de 
construcții, reparații nave și utilaje, 
Unitatea de transporturi stuficole, 
Fabrica de făină de pește, Fabrica de 
conserve de legume, numeroase de
pozite etc. Tot aici se găsesc sute de 
apartamente noi, magazine, institu
ții de cultură.
3 Ținnd seama de prognoză, s-au 
** inițiat din vreme o serie de mă
suri de apărare, Ia care au luat par
te, din îndemnul unei inalte conștiin
țe,peste 5 000 de cetățeni. Digul > pe 
care l-am construit acum din piatră, 
pămînt, stufit, lemn, are o înălțime 
de peste o jumătate de metru față de 
cota maximă prevăzută. Oamenii sînt 
zi și noapte de veghe pe toată lungi
mea celor 18 km., cit măsoară digul, 
avînd pregătite rezerve corespunză
toare de materiale pentru a interveni 
la nevoie. Un număr suficient de mo- 
topompe de mare capacitate, mijloa
ce auto și utilaje de intervenție, sînt 
amplasate lingă dig, gata oricjnd să 
fie puse în funcțiune. Asemeni tu
turor celor care poartă în aceste zile 
o mare bătălie pentru a preîntîm- 
pina forțele dezlănțuite ale fluviului, 
tulcenii stau neclintiți de strajă — 
dig viu. Organizat, metodic, calm.

IN APROVIZIONAREA POPULAȚIEI
(Urmare din pag. I)
atunci cînd și cerințele de consum 
ale populației sînt mai mari.

Avînd în vedere necesitatea creș
terii și ameliorării efectivelor de bo
vine, problemele specifice ale aces
tui sector-cheie al zootehniei, este 
deosebit de bine venită și încuraja
toare acordarea unei prime de 300— 
500 lei pentru fiecare junincă la pri
ma fătare, atît cooperativelor agri
cole, cooperatorilor, cit și producăto
rilor individuali. Alături de alte 
măsuri, această primă trebuie să 
determine ca în fiecare unitate 
să fie crescute șl îngrijite toate 
vițelele care reprezintă viitoarele 
cirezi de vaci. Uri efect la fel 
de bun va avea șl scutirea de impo
zit a țăranilor cooperatori și produ
cătorilor individuali pentru un număr 
de vaci egal cu numărul de viței con
tractați și livrați organizațiilor socia
liste de stat sau cooperatiste. Cu 
alte cuvinte, este o măsură care 
va face ca țăranii să crească mai 
multe vite, să le înmulțească și, 
totodată, să contribuie mai din 
plin la asigurarea fondului central 
de produse agro-alimentare al sta
tului — element fundamental al sis
temului nostru comercial și de apro
vizionare.

Deosebit de importante slnt preve
derile referitoare la dreptul țărani
lor de a cumpăra cantități de porumb 
în contul laptelui livrat statului pe 
bază de contract, ca și menținerea în 
vigoare a reglementărilor privind li
vrarea unor cantități de porumb 
pentru tineretul bovin șl porcii ce se 
contractează și se livrează statului. 
Și aceste măsuri sînt menite să asi
gure o participare mai activă a țără
nimii la creșterea achizițiilor de ani
male și produse animaliere.

In contextul măsurilor luate pen
tru dezvoltarea zootehniei un rol im
portant are coristruirea de complexe 
și ferme de creștere și îngrășare a 
animalelor de tip industrial sau ex
tinderea celor existente. După cum 
este cunoscut, hotărîrea prevede să 
fie degrevate de impozite materialele 
pentru construirea de complexe și 
ferme zootehnice de tip industrial și 
pentru extinderea celor existente, 
precum și a utilajelor și mașinilor 
specifice procesului de producție in 
zootehnie ce se livrează cooperative
lor agricole de producție și asocia
țiilor intercooperatiste. Aceste degre
vări de impozite, paralel cu măsu
rile luate în domeniul atît de impor
tant al creării unităților zootehnice 
de tip industrial vor contribui la in

Sînt convins că piața va fi 
mai bine aprovizionată

(Urmare din pag. I)

stimularea producției, a producători
lor, pentru a așeza creșterea anima
lelor, în general, sub semnul renta
bilității. Iată de ce consider util că 
la investițiile alocate pentru dezvol
tarea zootehniei — care, în viitorul 
cincinal, se vor ridica, așa cum am a- 
flat din alte documente, la 20 mili
arde lei — s-a adăugat acum un com
plex de măsuri pentru o mai bună 
cointeresare a producătorilor agricoli 
și sînt convins că aceste măsuri vor 
da rezultate bune. De altfel, am avut 
curiozitatea să fac un calcul pentru

„Este și punctul
Salariații de la „Textila“-Pitești 

s-au strîns — la inițiativa organiza
ției de partid — și au luat cunoștință 
de noua hotărîre privind îmbunătăți
rea prețurilor de cumpărare a ani
malelor și produselor animaliere, 
precum și alte măsuri de stimulare 
a dezvoltării zootehniei. Ieri, la orele 
13, ne aflam printre textiliștii de la 
secția filatură.

— Programul de dezvoltare a zoo
tehniei — care va permite să se îm
bunătățească simțitor aprovizionarea 
populației — impune între altele o 
reașezare a prețurilor de cumpărare 
a animalelor și a produselor anima
liere — arăta aici Marin Ghimeș, a- 
jutor de maistru. Eu, unul, consider 
deplin întemeiată decizia de a-i sti
mula pe producători în a obține can
tități de carne și lapte mai mari. Așa 
cum se subliniază în hotărîre, parțial 
majorările sînt suportate de stat ; 
diferența se va acoperi prin majora
rea prețurilor cu amănuntul. Aceste 
diferențe reprezintă sume mici pen
tru noi, cumpărătorii, însă pentru în
tărirea sectorului respectiv ele au o 
mare importanță.

Dezvoltînd aceeași idee, a necesită
ții rentabilizării sectorului zootehnic, 
și relevînd efectele pe care aceasta le 
are asupra măririi producției de car
ne și lapte, maistrul Ion Condilă a 
spus :

)

Puternic stimulent pentru a creșțe 
mai multe animale in fiecare gospodărie

In satul nostru, situat în zona de 
munte, principala sursă de venituri 
a cetățenilor o constituie creșterea 
animalelor. Aș putea spune că aproa
pe nu există gospodar care să nu vîn- 
dă statului anual cîte 2—3 animale și 
însemnate cantități de lapte. Și în 
acest an, deși satul nu este prea 
mare, au fost încheiate contracte pen
tru circa 500 de animale. Eu, bună
oară, am contractat trei bovine în 
greutate de cîte 300 kg fiecare și can
tități însemnate de lapte. Noua hotă- 
rîre îmi aduce mie. ca și celorlalți 
săteni, avantaje sporite. Am făcut un 
calcul. La cele aproape 1 000 kg carne, 
pe care le voi livra la expirarea con
tractului, voi primi în plus peste 
1 500 lei. In afară de aceasta voi fi 
scutit de impozitul pe care trebuia 
să-1 plătesc pentru cele trei vaci cu 
lapte, deoarece am contractat vițeii 
obținuți. La toate acestea se adaugă și 

tensificarea construcției de unități 
moderne de creștere a animalelor, ba
zate pe tehnologii noi și un grad de 
mecanizare ridicat. Esențial este că 
în aceste unități se realizează produse 
marfă în partizi mari care vor intra 
în fondul central al statului în sco
pul îmbunătățirii aprovizionării popu
lației, al satisfacerii altor nevoi ale 
economiei.

Importantele fonduri necesare pen
tru majorarea prețurilor de cumpă- # 
rare și acordarea celorlalte stimulen
te prevăzute, se vor asigura parțial 
din veniturile statului, iar o anu
mită parte prin majorarea prețurilor 
cu amănuntul la unele produse de 
origine animală.

Hotărîrea precizează că la unele 
sortimente de larg consum — carne 
de o anumită calitate, unt, slănină etc. 
se mențin actualele prețuri, ceea ce 
exprimă grija pentru a nu afecta bu
getul familiilor cu venituri mai mici. 
Este de maximă însemnătate ca orga
nele comerciale să facă totul pentru a 
asigura aprovizionarea constantă a 
pieței cu produse din această catego
rie, precum și o judicioasă repartiza
re a produselor animaliere în toate 
unitățile de desfacere din toate zone
le țării. Hotărîrea vizează direct o 
serie de organe centrale și locale, 
între care Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, Ministerul Industriei 
Alimentare, Ministerul Comerțului 
Interior, consiliile populare au de 
Îndeplinit sarcini a căror importan
ță este direct determinată de ma
rea răspundere a asigurării produc
ției alimentare și, implicit, a aprovi
zionării populației. Și in această pri
vință Hotărîrea trebuie respectată 
întocmai, trebuie îndeplinită atit in 
litera cît și în spiritul său, căci toc
mai în realizarea unei producții spo- t 
rite, a unei aprovizionări constante 
cu carne și produse animaliere se 
află rațiunea care a determinat a- 
doptarea acestui document. Maga
zinele de desfacere să fie apro
vizionate cu un sortiment de pro
duse cît mai bogat și, în primul rînd, 
de largă accesibilitate. Pretutindeni 
să se afle la îndemîna cumpărători
lor produsele cu prețuri mai reduse. 
Prețurile să fie corect aplicate și ri
guros respectate. Cetățeanul să aibă, 
mai ales în unitățile de desfacere a 
cărnii proaspete cu amănuntul, posi
bilitatea alegerii și achiziționării a- 
celor sortimente care se potrivesc 
mai bine gustului și puterii sale de 
cumpărare. In această privință este o 
obligație care decurge direct din Ho
tărîre să se exercite un control rigu
ros atît asupra producției cît și asu

a vedea care sînt, pentru mine, e- 
fectele majorării unor prețuri de vîn- 
zare cu amănuntul. In familia mea, 
compusă din trei persoane, se con
sumă, în medie, pe săptămînă, 4 kg 
de carne și 6 litri de lapte. Asta în
seamnă că bugetul meu va fi afectat 
cu aproximativ 34 de lei pe lună, 
ceea ce îmi pare a fi o sumă mai 
mult decît modestă- în raport, de 
pildă, cu cei peste 800 de lei, cit re
prezintă sporul lunar înregistrat de 
cîștigul familiei mele, ca urmare a 
generalizării noului sistem de sala
rizare și a majorării salariilor.

nostru de vedere"
— Paralel cu îmbunătățirea prețu

rilor de cumpărare, unitățile agricole 
sînt chemate să-și perfecționeze mun
ca in zootehnie, să reducă cheltuieli
le, în așa fel încît peste tot activita
tea din acest sector să fie rentabilă 
și eficientă. Este de altfel în interesul 
ambelor părți — atît al producători
lor, care vor obține cîștiguri mai mari, 
cit și al populației, care va fi mai bine 
aprovizionată.

La Combinatul de industrializare a 
lemnului, l-am auzit pe mecanicul 
Ion Ciurdaru spunînd colegilor săi :

— Aș dori să subliniez că prețurile 
cu amănuntul ale anumitor sortimen
te rămîn neschimbate. De asemenea, 
prin recenta hotărîre se reîntărește 
obligația aprovizionării unităților co
merciale cu sortimentele mai ieftine, 
în proporțiile stabilite prin plan, ca 
și obligația respectării stricte a nor
melor de calitate, a reducerii continue 
a cheltuielilor de producție în unită
țile industriei alimentare. Toate a- 
cestea vor contribui la o mai bună 
aprovizionare a populației, a cerințe
lor consumatorilor în funcție de pre
ferințe, cit și în funcție de cheltuie
lile pe care doresc să le facă. Sînt 
convins că efectele pozitive ale mă
surilor luate nu vor întîrzia să se a- 
rate.

Gh. CTRSTEA

sporul de 0,10—0,45 lei pentru fiecare 
litru de lapte vindut statului. Și încă 
un avantaj important : pentru fiecare 
1 000 litri lapte vînduți am dreptul să 
cumpăr de la stat cîte 150 kg porumb. 
Avantajele pe care le oferă noua ho
tărîre constituie pentru mine, ca și 
pentru ceilalți consăteni, un imbold 
puternic pentru a crește și vinde 
statului mai multe animale, pentru 
a valorifica pe bază de contract can
tități sporite de produse animaliere. 
Avantajele de care ne bucurăm ne 
îndeamnă să facem eforturi și mai 
mari pentru ca populația să găsească 
în magazine produse cit mai multe și 
mai bune, să fie mulțumită de munca 
noastră, a crescătorilor de animale.

Ne vom face datoria !
Nicolae V. BUZARU 
țâran din satul Larga, 
județul Bacău 

pra desfacerii — zi de zi pină Ia cel* 
mai mici magazine.

In stabilirea noilor prețuri de vîn- 
zare cu amănuntul s-a avut in vede
re să nu fie afectată ridicarea sala
riului real al oamenilor muncii pre
văzută în actualul plan cincinal.

Faptul că o parte din fondurile d*Ș- 
tinate zootehniei se vor realiza pnn 
majorarea unor prețuri de vînzare 
cu amănuntul este determinat de ne
cesitatea de a nu slăbi marile efor
turi de investiții pentru dezvoltarea 
economiei naționale, pentru celelalte 
acțiuni social-culturale în folosul 
direct al oamenilor muncii. La aceste 
considerente trebuie adăugat faptul că 
paralel cu pagubele incalculabile pro
vocate celorlalte sectoare ale vieții 
economice, recentele calamități natu
rale au dat lovituri grele zootehniei, 
concretizate în pieirea a zeci de mii 
de animale, distrugerea multor adă
posturi, degradarea pășunilor. Pe d« 
altă parte, vechiul sistem de achizi
ții al produselor animaliere care ape
la într-un șir de cazuri la fondurile 
statului, s-ar fi răsfrint în mod ine
vitabil — în actualele condiții — a- 
supra capacității statului de a desfă
șura pe un front larg acțiunea de nor
malizare a întregii vieți economice și 
sociale, ceea ce, în ultimă instanță, ar 
fi avut efecte negative asupra nive
lului de trai al populației.

Sporirea prețului de cumpărare ■ 
animalelor și produselor animaliere, 
stimularea producătorilor pentru 
dezvoltarea creșterii animalelor se 
înscriu în șirul de măsuri luate da 
conducerea partidului și statului ras
tru, pentru a asigura dezvoltarea 
accentuată a zootehniei, mărirea pon
derii acestui sector esențial de pro
ducție în ansamblul agriculturii.

De o evidentă eficiență economică, 
măsurile cuprinse în recenta Hotărîre 
nu vor acționa de la sine. Este impe
rios necesar ca, o dată cu aplicarea 
acestora, să se acorde o deosebită 
atenție ansamblului de măsuri menite 
să determine ridicarea nivelului ge
neral al activității In domeniul 
zootehniei, îmbunătățirea muncii în 
fermele de animale, sporirea produc
ției de furaje, perfecționarea asisten
ței zooveterinare etc.

Problema esențială este ca factorii 
de stimulare materială a tuturor pro
ducătorilor, importantele avantaje și 
înlesniri acordate să fie aplicate cu 
multă răspundere pentru a le asigura 
eficacitatea, pentru a obține mărirea 
producției animaliere și a livrărilor 
la fondul de stat într-un timp scurt 
pentru satisfacerea cît mai deplină a 
cerințelor crescînde ale populației și 
nevoilor de progres ale agriculturii 
noastre socialiste.

VOM PRODUCE Șl 
VOM VINDE STATULUI 
CANTITĂJI MAI MARI 
DE CARNE Șl LAPTE!
(Urmare din pag. I)

Este un adevăr lesne de înțeles că 
pentru a dezvolta un sector ale că
rui produse sînt solicitate în canti
tăți crescînde, așa cum este cazul 
zootehniei, este nevoie de stimulente 
materiale care să-i permită să se 
dezvolte pe măsura cerințelor. Toc
mai pe baza sprijinului puterni* 
acordat de stat, am hotărît să or
ganizăm o fermă de 50 vaci cu 
lapte și să ne asociem la complexul 
de creștere și îngrășare a porcilor de 
tip intercooperatist, care se constru
iește în comuna noastră. Menționez 
că acest complex va livra, începînd 
din 1971, cîte 30 000 porci anual, de 
trei ori mai mult decît realizează 
acum toate cooperativele agricole din 
județ. In sprijinul aplicării și al de
vansării acestor programe de dezvol
tare a zootehniei se înscrie și Hotă- 
rîrea Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului de Miniștri 
privind îmbunătățirea prețurilor de 
cumpărare a animalelor și produselor 
animaliere. Prețurile acordate, cele
lalte stimulente materiale, ne vor 
ajuta în eforturile ce le facem pen
tru creșterea efectivelor de animale 
și a producției de carne și lapte In
tr-un ritm mai rapid. Socotelile fă
cute de noi, pe baza prevederilor în
scrise în Hotărîre, arată că pînă Ia 
sfîrșitul anului in curs, cooperativa 
va realiza un venit suplimentar de 
173 000 lei, asigurîndu-se creșterea 
valotii unei norme convenționale cu 
1,20 lei. In același timp, vom putea 
spori fondul de acumulare destinat 
dezvoltării bazei tehnico-materiale a 
producției, punerii în valoare a posi
bilităților de a crește mai multe 
animale din rase ameliorate, de a 
vinde statului mai multe produse de 
calitate. Iată de ce toți cooperatorii 
și îndeosebi îngrijitorii de animale, 
luînd cunoștință de noile măsuri, 
și-au exprimat hotărârea de a nu 
precupeți nici un efort pentru buna 
aprovizionare a populației. Noi în
țelegem răspunderea noastră de a 
produce mai mult, de a înlătura orice 
risipă, vrem să depășim sarcina con
tractuală cu cel puțin 80 000 1 lapte 
și 3 300 kg carne de porc. Aceasta 
este hotărîrea unanimă a îngrijitori
lor de animale care, ca și ceilalți 
cooperatori, producind mai mult 
pentru aprovizionarea pieței, vor cîș- 
tiga și ei mai mult. Totodată prețu
rile de cumpărare stimulatorii ne de
termină să reanalizăm posibilității* 
de care dispunem și să devansăm 
planurile întocmite pentru creșterea 
mai rapidă a efectivelor de animal* 
și a producției de carne și lapta,
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Sosirea în Capitală 

a secretarului de stat pentru 

afacerile externe al Canadei
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mânescu, luni după- 
amiază a sosit în Capitală, într-o vi
zită oficială, secretarul de stat pen
tru afacerile externe al Canadei, 
Mitchell Sharp.

Oaspetele canadian este însoțit de 
Bruce M. Williams, ambasadorul 
Canadei în Republica Socialistă Ro
mânia, cu reședința la Belgrad, 
Ralph Collins, asistent al subsecreta
rului de stat pentru afacerile exter- 
re, John Halstead, șeful Direcției 
pentru Europa din Departamentul 
Afacerilor Externe. Ross Francis, șe
ful Oficiului de presă din Departa
mentul Afacerilor Externe, și de alte 
persoane oficiale.

La sosire, pe aeroportul internațio
nal „București-Otopeni", oaspeții au 
fost întîmpinați de Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Corneliu 
Bogdan, ambasadorul României in

Canada, de funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Canadei la București.

Adresîndu-se ziariștilor prezenți, 
ministrul canadian și-a exprimat de
plina satisfacție de a se afla în Ro
mânia — călătorie pe care a aștep
tat-o cu nerăbdare — de a se revedea 
cu ministrul Mănescu și de a discuta 
cu dînsul despre probleme internațio
nale și despre relațiile dintre Canada 
și România.

Aflîndu-mă aici pentru prima 
dată — a spus oaspetele — aș vrea să 
exprim din partea guvernului și po
porului canadian mîhnirea noastră 
profundă în legătură cu inundațiile 
din România și compasiunea pentru 
pierderile de vieți și marile distru
geri pe care le-au provocat. Sper că 
toate popoarele lumii vor fi gata să 
ajute poporul român in aceste mo
mente de mare încercare.

(Agerpres)

Vizită protocolară
La scurt timp după sosire, secre

tarul de stat pentru afacerile externe 
al Canadei, Mitchell Sharp, a făcut 
o vizită protocolară ministrului afa
cerilor externe al Republicii Socialis
te România, Corneliu Mănescu.

La întrevedere au participat Geor
ge Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Corne-

Dineu în 
ministrului

Ministrul afacerilor externe, Cor
neliu Mănescu, a oferit, luni seara, un 
dineu în onoarea secretarului de stat 
>ețitru afacerile externe al Canadei, 
M'itchell Sharp.

Au participat Alexandru Boabă, 
ministrul industriei chimice, Traian 
Ispas, ministrul industriei materiale
lor de construcții, Ion Ursu, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Ștefan Bîrlea, prim-vice- 
președinte al Consiliului Național al 
Cercetării Științifice. Corneliu Bog-

liu Bogdan, ambasadorul României 
In Canada.

Au luat parte Bruce M. Williams, 
ambasadorul Canadei in Republica 
Socialistă România, și persoane ofi
ciale care îl însoțesc pe ministrul 
canadian.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

onoarea 
canadian

dan, ambasadorul României în Cana
da, funcționari superiori din M.A.E.

Au luat parte Bruce M. Williams, 
ambasadorul Canadei în Republica 
Socialistă România, persoanele oficia
le care îl însoțesc pe oaspete și 
membri ai ambasadei.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, Cor
neliu Mănescu și Mitchell Sharp au 
toastat pentru intensificarea colabo
rării bilaterale și pe plan internațio
nal între România și Canada, pentru 
întărirea păcii și înțelegerii între po
poare.

Cronica zilei
Telegramă

Tovarășul Ștefan Voitec, preșe
dintele Marii Adunări Naționale, a 
adresat președintelui Adunării de 
Stat a Republicii Populare Ungare, 
tovarășul Gyula Kallai, o telegramă 
de felicitare cu ocazia împlinirii vîrs- 
tei de 60 de ani.

★
Primul secretar al Comitetului 

Central al Uniunii Tineretului Comu
nist, Ion Iliescu, ministru pentru pro
blemele tineretului, a avut luni la 
amiază o întrevedere cu delegația 
Tineretului Democrat (Liberal) din 
Republica Federală a Germaniei, con
dusă de Kollner Rainer, membru al 
Prezidiului Federal, care, la invi
tația C.C. al U.T.C., efectuează o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere âu participat Vasile 
Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C., 
activiști ai C.C. al U.T.C.

în cadrul discuțiilor care au avut 
loc cu acest prilej s-a realizat o in
formare reciprocă privind activitatea 
celor două organizații și colaborarea 
lor, precum și un schimb de păreri 
asupra mișcării internaționale de ti
neret.

★
La Invitația Consiliului General 

A.R.L.U.S.. luni dimineața a sosit în 
Capitală o delegație de activiști ai 
filialei letone a Asociației de priete
nie sovieto-române. Delegația este 
condusă de V. K. Luks, președintele 
filialei, secretar al Uniunii scriitorilor 
din Letonia.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al Con
siliului General A.R.L.U.S., de acti
viști ai A.R.L.U.S., precum și de re
prezentanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

★
Luni după-amiază s-a întors în 

Capitală Pompiliu Macovei, preșe
dintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, care a făcut o vizită 

oficială în Franța (cu prilejul inau
gurării la Paris a expoziției „Tezau
re de artă veche din România), pre
cum și în Suedia.

★
Luni s-au deschis Ia București lu

crările unui colocviu tehnico-științi- 
fic privind dezvoltarea industriei de 
calculatoare electronice în Franța, or
ganizat de către Compania interna
țională pentru informatică (C.I.I.), 
sub egida Comisiei guvernamentale 
române pentru dotarea cu echipa
mente de calcul și automatizarea pre
lucrării datelor. Iau parte oameni de

știință și alți specialiști francezi și 
români din domeniul calculatoarelor 
electronice, cadre didactice din învă- 
țămîntul superior.

La lucrările de deschidere au par
ticipat Mihail Florescu, vicepreședin
te al Consiliului Economic, Vasila 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, precum și ambasadorul 
Franței la București, Plerre Pelen.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de prof. Mihai Drăgănescu, secretar 
permanent al Comisiei guvernamen
tale pentru dotarea cu echipamente 
de calcul și automatizarea prelucră
rii datelor, Maurice Allegre, delega
tul pentru informatică din Franța, a 
ținut referatul — „Planul calcul și 
informatica franceză", iar Michele 
Barrâ, președinte, director general al 
C.I.I., a vorbit despre activitatea a- 
cestei companii în cadrul planului de 
calcul francez.

Lucrările colocviului continuă.
Seara, Compania internațională 

pentru informatică a oferit o recep
ție în saloanele Hotelului Nord in 
onoarea participanților la colocviu.

★
La invitația Uniunii Scriitorilor a 

sosit în țara noastră cunoscutul poet 
spaniol, acad. Gerardo Diego.

Oaspetele va avea prilejul să cu
noască Îndeaproape viața culturală 
românească, să ia contact cu scrii
tori și oameni de litere din Capitală 
și din țară.

★
întreprinderea cehoslovacă de co

merț exterior „Motokov" a deschis, 
luni dimineața, la întreprinderea 
„Ciclop" din Capitală, o expoziție 
tehnică.

Expoziția, care rămîne deschisă 
pînă in ziua de 6 iunie, cuprinde 
diferite utilaje pentru' întreținerea 
mijloacelor de transport auto.

★
Purtătorii cravatelor purpurii din 

București s-au intîlnit luni după-a
miază — la Palatul din Dealul Co- 
trocenilor — cu pionieri și școlari din 
Satu-Mare, ale căror locuințe și școli 
au fost greu lovite de ape.

La această emoționantă întîlnire, 
care s-a desfășurat sub semnul tra
diționalei Zile internaționale a copi
lului, pionierii au avut în mijlocul 
lor un grup de actori și scriitori, iar 
în încheiere au asistat la un frumos 
program artistic oferit de elevii Li
ceului de muzică nr. 1.

Apoi, pionierilor sătmăreni le-au 
fost înmînate diferite daruri din par
tea colegilor gazdă.

(Agerpres)

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu““ (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic extraordinar dat în be
neficiul sinistraților. Dirijor : Mircea 
Cristescu. Soliști : Valentin Gheor
ghiu, Ion Volcu, Radu Aldulescu — 
20.

• Teatrul de operetă : Secretul Iul 
Marco Polo — 19,30.
n Teatrul Național „I. L. Caraglale* 
(sala Comedia) : Travesti — 20 ; (sala 
Studio) : Părinții teribili — 20.
O Teatrul Giulești : Omul care a vă
zut moartea — 19,30.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Gullver în țara pă
pușilor — 17 ; (sala din str. Acade
miei) : Căluțul cocoșat — 15.
• Teatrul de revistă șl comedie „Ion 
Vasilescu" : Se caută un snob — 
19,3*1 ; (la Teatrul de vară „Heră
strău") : Floare de cactus — 20.

» —

t V

17,58 Deschiderea emisiunii. Ml- 
croavanpremiera. 18,00 Buletin 
de știri. 18,05 Ex-Terra ’70. Emi- 
siune-concurs de construcții teh
nice. 18,25 Ce știm și ce nu știm 
despre om — Excursie... molecu
lară. 18,50 Antologie corală. Cîn- 
tece de leagăn și prelucrări de 
folclor interpretate de corul An
samblului ,,Perinița“. Dirijor : 
Anatol Goreaev. 19,15 Anunțuri- 
publicitate. 19,20 1001 de seri. La

concursul de frumusețe (film). 
19,30 Telejurnalul de seară. 20,00 
Seară de teatru : „Nora“ de Hen
rik Ibsen. în distribuție : Radu 
Dimitriu, Larissa Stase Mureșan, 
Vasile Constantinescu, Olga Sîr- 
bu, Ion Săsăran, Silvia Uță, Ro- 
dica Mureșan. Regia : Dan Alexan- 
drescu. Scenografia : Adriana Leo- 
nescu. 22,00 Reportaj TV. Memo
ria Romei — film de Octavian 
Paler. 22,25 Studio dans. Balet pe 
muzică de compozitori români. 
22,40 Telejurnalul de noapte. 23,10 
Prietenii cîntecului. 23,40 Tele- 
sport. 23,50 Campionatul mondial 
de fotbal. România — Anglia. 
Transmisie directă de la Guada
lajara. Comentator : Cristian To- 
pescu.

1
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MEXICO ’70- CAMPIONA TUL MONDIAL DE FOTBAL

Post-scriptum la meciul 
Mexic — U. R. S. S....

CIUDAD DE MEXICO. — Ca și în 
anul 1966, (pe Wembley : Anglia — 
Uruguay 0—0), noul campionat mon
dial de fotbal s-a deschis, pe stadio
nul „Azteca" din Ciudad de Mexico, 
cu un rezultat de egalitate: 
U.R.S.S. — Mexic 0—0. S-ar putea 
crede deci că al 9-lea campionat mon
dial de fotbal va fi caracterizat de 
un joc defensiv, ceea ce nu este ex
clus. Pe stadionul „Azteca", forma
țiile care au inaugurat turneul final 
au jucat prudent, n-au cutezat să-și 
asume riscuri ofensive reale. în fond 
ambele echipe au ieșit cu cîștig, îm
părțirea punctelor lăsîndu-le șansele 
de calificare aproape intacte, deși 
suporterii foarte optimiști ai Belgiei 
ar putea spuhe că aceasta favorizea
ză echipa lor. Scorul alb înregistrat 
duminică este totodată și o repetare 
a precedentelor întîlniri sovieto-me- 
xicane încheiate în trei rînduri cu 
același rezultat : 0—0. Meciul a fost 
dîrz disputat și arbitrul vest-german 
K. Tschenscher, respectînd consem
nul dat de Comisia F.I.F.A. de a 
combate jocul dur, s-a arătat foarte 
sever, acordînd aproape 50 de lovi
turi libere in decursul partidei și 
dînd 5 avertismente (trei echipei so
vietice, două celei mexicane).

După meci, antrenorul mexican Car
denas a declarat : „Evident, aș fi pre-

ferat o victorie, dar și acest meci nul 
în fața unei echipe destul de solide 
este apreciabil. Jucătorii sovietici au 
practicat un marcaj individual bun, 
împiedicîndu-ne să finalizăm. Singu
rul reproș pe care l-aș face jucători
lor mei este acela de a fi neglijat oa
recum mijlocul terenului. Cu Onofre 
în formație, poate ar fi fost altfel".

Antrenorul principal al echipei so
vietice, Kacialin, a precizat însă de la 
început că un meci nul nu poate să sa
tisfacă pe 
mit totuși 
că nu am 
în echipă, 
special în . .
altitudinea au fost resimțite serios de 
jucătorii noștri. Mi-a plăcut organi
zarea tactică a echipei mexicane. 
Pena este un jucător excelent".

Echipele din grupa de la Guadala
jara au vizionat la televizor partida 
de pe stadionul „Azteca". Părerile 
sînt aici unanime : rezultatul este 
considerat just. Pele a remarcat fap
tul că mexicanii au avut mai rrțulte 
ocazii favorabile de a înscrie, dar că 
echipa sovietică a dispus de o apă
rare foarte fermă, în care a excelat 
Șesternev. Portarul Kazavașvili i-a 
impresionat, de asemenea, pe jucăto
rii grupei de la Guadalajara.

un antrenor. „Sînt mulțu- 
— a adăugat Kacialin — 
nici un jucător accidentat 
deoarece jocul a fost dur în 
prima repriză. Căldura și

■...și anticipări la partidele de astăzi
MECIUL ROMANIA—ANGLIA VA EI TRANSMIS DE TELEVIZIU

NEA NOASTRA, DE LA ORA 23,50

GUADALAJARA. — Echipele Ro
mâniei și Angliei vor deschide astăzi 
seria meciurilor din grupa a treia a 
campionatului mondial de fotbal. 
Jocul de la Guadalajara — scrie co
respondentul agenției „France Pres
se" — este așteptat cu emoție în 
Anglia. Rezultatul acestei partide este 
foarte important pentru englezi, căci 
o înfrîngere sau chiar un meci nul ar 
reduce în mod simțitor șansele de ca
lificare (în „sferturile" de finală) ale 
campionilor mondiali. în fața echipei 
României, cu un atac ineficace, dar 
posedînd arta de a păstra balonul, 
Anglia s-a aflat adesea in dificultate, 
în 1968. la București (0—0) și în 1969 

pe Wembley (1—1). englezii nu au 
reușit să treacă de români. Selecțio
nata engleză beneficiază totuși 
forța atletică a unor 
roși, care au o mare 
meciurilor decisive.

Antrenorul Ramsey 
în mod oficial formația doar în di
mineața meciului, fiind posibile deci 
modificări de ultimă oră în echipa 
de bază. Astfel, s-ar putea ca Osgood 
să joace în locul lui Peters, pentru a 
beneficia de un al treilea vîrf de atac, 
de unde intențiile englezilor de 
practica un joc ultraofensiv.

Formația română este hotărîtă 
rîndul său să abordeze cu tot elanul 
această partidă, deși Dumitrache nu 
este complet restabilit, iar capriciile 
portarului Răducanu l-au obligat pe 
antrenorul A. Niculescu să-l înlocu
iască cu Adamache. după unii specia
liști mai puțin indicat pentru con
fruntarea cu o echipă care joacă în 
stilul formației engleze : atacuri în 
valuri și centrări înalte repetate.

Iată și formațiile probabile : Ro

mânia — Adamache, Sătmăreanu, 
Lupescu, Dinu, Mocanu, Dumitru, 
Nunweiller, Dembrovschi, Tătaru, 
Dumitrache, Lucescu ; Anglia — 
Banks, Newton. Labone, Moore, Co
oper, Ball. Mullery, Bobby Charlton, 
Lee, Hurst, Peters.

Pronosticurile sînt in general tn 
favoarea echipei engleze, apreciază 
comentatorii prezenți la Guadalajara, 
dar posibilitatea unei surprize din 
partea românilor nu este exclusă cu 
totul. Se așteaptă un meci viu dispu
tat și se crede că arbitrul belgian 
Vital Loraux va avea o misiune nu 
prea ușoară.

• Peru-Bulgaria

LEON. — La meciul dintre echipele 
Perului și Bulgariei, programat tot 
astăzi pe stadionul din orașul Leon, 
se contează pe o asistență de 30 000 
de spectatori. Pronosticul specialiști
lor : un joc deschis, între două for
mații cu stiluri total diferite : fante
zie și subtilitate tehnică de partea 
sud-americanilor, opusă vitalității, 
ambiției și coeziunii echipei bulgare. 
Didi continuă să spere într-un suc
ces al echipei sale, în timp ce Boșkov 
este aproape convins că echipa an
trenată de el nu va rata victoria în 
acest meci, care are un caracter deci
siv pentru calificare.

• Uruguay-Israel

TOLUCA. — Grupa a 2-a a turneu
lui final al campionatului mondial 
de fotbal își inaugurează meciurile 
cu partida Uruguay—Israel. Dubla 
campioană mondială a anilor 1930 și 
1950, echipa Uruguayului, deși nu 
este cotată intre marile favorite, 
nutrește speranța de a cuceri pentru 
a treia oară trofeul „Jules Rimet". 
De altfel nu ar fi o surpriză, jucăto
rii uruguayeni au știut întotdeauna, 
la momentul oportun, să se ridice la 
diapazonul și ritmul celor mai redu
tabili opozanți. Echipa Uruguayului 
are și avantajul de a fi singura din 
grupă care joacă toate întîlnirile la 
Toluca, în timp ce celelalte trei for
mații (Italia, Suedia și Israel) vor 
trebui să evolueze și la Puebla, fiind 
nevoite să parcurgă distanțe pînă la 
200 km.

Echipei israeliene 1 se acordă 
foarte puține șanse în această întîl
nire. Totuși, comentatorul agenției 
France Presse notează într-una din 
avancronicile sale : „Dacă nu vor fi 
obosiți de antrenamentul Intensiv la 
care i-a supus antrenorul Emanuel 
Scheffer, jucătorii din Israel, cu o 
bună tehnică individuală, ar putea 
să împiedice „mașina" uruguayană 
să funcționeze cu întreg randa
mentul.

de 
jucători valo- 
experiență a
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la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 
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DIN 31 MAI 1970
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1 18484 46 100 000 100 000
1 49855 11 75 000 75 000
1 78966 22 50 000 50 000
1 44721 39 25 000 25 000
1 75789 26 10 000 10 000
1 54969 35 5 000
1 59383 43 5 000 10 000
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80 576 10 2 000
80 056 45 2 000 320 000
89 836 47 1000
80 896 40 1 000
60 944 03 LOGO
80 113 41 1 000 320 000

800 30 41 800
800 67 24 800
800 08 07 800 1 920 000

2887 1 TOTAL : 1 2 830 000
Cîștigurile revin întregi, obligațiu

nilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 
lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4 
respectiv 1/8 din cîștigurile de mai 
sus. în valoarea cîștigurilor este cu- 
prinsă și valoarea nominală a obliga
țiunilor ciștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin fi
lialele C.E.C.

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță că la tragerea de amortizare a 
asigurărilor mixte de viață din 30 mai 
1970 au ieșit următoarele opt com
binații de litere :

K.W.A. ; A.K.K. ; C.P.H. ; X.L.U.; 
M.N.B. ; V.F.P. ; F.V.H.; T.C.L.

Toți asigurații care au polițele în 
vigoare și au trecute în ele una sau 
mai multe din aceste combinații ale 
căror litere sînt înscrise în ordinea 
ieșirii la tragere, se vor prezenta la 
unitățile ADAS, pentru a-și primi su
mele cuvenite.

Cine va titlul

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși.
Comitetul .Central al Partidului Comunist din Belgia exprimă senti

mentele sale cele mai frățești față de victimele inundațiilor care au 
lovit Republica Socialistă România.

Primiți, dragi tovarăși, asigurarea sentimentelor noastre cele mal 
bune.

MARC DRUMAUX
Președintele Partidului Comunist 

din Belgia

Fernando Contreras, Însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Chile la București, a adresat o scri
soare ministrului afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, prin care exprimă 
condoleanțe în legătură cu inunda
țiile ce au cauzat pierderi de vieți 
umane și daune materiale.

I
în scrisoare se arată că ambasada 

Republicii Chile, ca și studenții chi
lieni rezidenți în București, se ală
tură durerii guvernului și poporului 
român și vor face tot ce depinde de 
ei pentru a dovedi via simpatie și 
sincera solidaritate cu victimele «ca
lamităților. .

întoarcerea din Austria

a delegației C. C. al P. C. R.
Luni seara s-a inapoiat în Capita

lă delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, formată 
din tovarășii Mihai Dalea, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., care a partici
pat la lucrările celui de-al XXI-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Austria.

Pe aeroportul internațional „Bucu
rești-Otopeni", delegația a fost în- 
tîmpinată de tovarășii Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ilie

Rădulescu, membru al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

★
La plecarea din Viena, pe aeropor

tul Wien-Schwechat, delegația a fost 
salutată de Erwin Scharf și Walter 
Wachs, membri ai Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Austria, de activiști de partid. Au 
fost, de asemenea, de față ambasado
rul României la Viena, Dumitru Ani- 
noiu, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Expoziție cu lucrări tehnice 
executate de elevi

Redăm aici prono
sticurile 
oră ale 
celor 16
Mario Zagalo (Brazi
lia) : „Anglia este fa
vorita principală, dar 
mi-ar plăcea ...o fina
lă Brazilia — R.F.G."; 
Ștefan Boșkov (Bul
garia) : „Judecind
după meciurile de 
verificare, cea mai 
bine pregătită este e- 
chipa Angliei..."; Didi 
(Peru) : „Cehoslovacia 
are șanse mari" ; Alf 
Ramsey (Anglia) : 
„...în cele din urmă, 
va cîștiga Anglia" ; 
Helmuth Schon 
(R.F.G.) : „Nu mă pot 
pronunța ; în Mexic

de ultimă 
antrenorilor 

finaliste ;

cîștiga
sînt mulți factori ne- 
obișnuiți care pot de
termina succesul sau 
insuccesul uneia sau 
alteia dintre echjpe"; 
Angelo Niculescu (Ro
mânia): „Titlul va re
veni unei formații 
din grupa C“ ; Fe- 
ruccio Valcareggi (Ita
lia) : „Evident, italia: 
adversari în lupta 
pentru titlu — Anglia 
sau R.F.G." 
Vidinici 
„Brazilia" ;
Bergmark 
„Italia" 
Hnhberg 
„Aș dori 
să revină 
de Sud; mi-ar fi in
diferent cine l-ar a-

; Blagoe 
(Maroc) : 
O r v a r

(Suedia) :
Eduardo 

(Uruguay : 
ca trofeul 
în America

,

suprem ?
duce — Brazilia 
Uruguay" ;
Starostin
„Anglia, Brazilia sau 
R.F.G." ; " ---- '
Goethals
„Favoritele mele sînt 
R.F.G. și Italia" ; Jo
sef Marko (Ceho
slovacia) : „Anglia" ; 
Emanuel Schaffer (Is
rael) ■ „Anglia, Bra
zilia sau Italia"; Her- 
nand Carrasco (Sal
vador) : „Anglia" ;
Raul Cardenas (Me
xic) : „Anglia, R.F.G., 
Brazilia sau Italia. 
Cred însă că nu vor 
lipsi surprizele; aș 
dori, desigur, ca o 
surpriză să fie furni
zată ...de echipa Me
xicului".

____ sau
Andrei

(U.R.S.S.) :
Raymond
(Belgia) :

La Grupul școlar de construcții din 
Șoseaua Mihai Bravu s-a deschis 
luni dimineață prima expoziție cu 
lucrări tehnice executate de elevii 
școlilor profesionale și de speciali
zare postliceală din cuprinsul mu
nicipiului București, manifestare or
ganizată de Comitetul municipal 
București al U.T.C., în colaborare cu 
ministerele economice care au în 
subordine aceste școli.

La vernisaj au participat tovară
șii Dumitru Popa, primarul general 
al Capitalei, Ion Iliescu, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, ministru pen
tru problemele tineretului, Mircea

Malița, ministrul tnvățămlntuluî, re
prezentanți ai conducerii unor insti
tuții centrale bucureștene, cadre di 
dactice, numeroși elevi.

După cuvîntul inaugural rostit di 
Dumitru Gheorghlșan, prim-secreta 
al Comitetului municipal București a 
U.T.C., asistența a vizitat expoziți. 
care cuprinde peste 200 de lucrăr 
Dintre acestea se remarcă, îndeosebi 
machetele unor agregate și instalaț 
industriale realizate qh elevii Grupu 
lui școlar „23 August", ai școlii pro 
fesionale „Electromagnetica", i 
Grupului școlar F.R.B. și altele.

(Agerprei

In memoria lui nicolae bălcescu
La Oradea a avut loc luni festivi

tatea dezvelirii statuii marelui revo
luționar Nicolae Bălcescu. La festi
vitate a luat parte Victor Bolojan, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Bihor al P.C.R., și alți repre
zentanți ai organelor locale de par
tid și de stat.

Despre semnificația acestui eveni

ment, despre personalitatea multili 
terală a lui Nicolae Bălcescu a voi 
bit Ștefan Szanto, prim-secretar . 
comitetului municipal de partid, pr 
mar al municipiului Oradea.

Statuia, care domină frumosul pa 
„Nicolae Bălcescu", aparține sculpt 
rului orădean Iosif Fekete.

(Agerpres)

SPRIJIN ACORDAT ROMÂNIEI PENTRU 
ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR INUNDAȚIILOF

Din partea unor state, organizații de Cruce Roșie 
și a altor organizații

Cooperația din R.P. Polonă, prin 
întreprinderea „Polcoop", donează, în 
folosul sinistraților, 1 500 000 zloți in 
confecții, încălțăminte și alimente, iar 
prin întreprinderea „Spoîem", 1 000 000 
zloți în confecții, încălțăminte, ple
duri și diverse alimente.

Ambasadorul Republicii Populare 
Democrate Coreene la București, 
Kang Iang Săp, a făcut luni o vizi
tă la Consiliul Național al Crucii Ro
șii și a anunțat că Crucea Roșie din 
această țară a hotărît să doneze Cru
cii Roșii a Republicii Socialiste 
România un fond de 100 000 woni, 
drept ajutor în favoarea sinistraților 
de pe urma inundațiilor din țara 
noastră.

Luni a sosit la București, pe aero
portul internațional Otopeni, un a- 
vion al R. P. Chineze avînd la bord 
2 tone de lapte praf, o primă parte 
din ajutorul în alimente și medica
mente acordat de Crucea Roșie a 
R. P. Chineze.

Guvernul San Marino a donat 5 
milioane lire italiene pentru ajutora
rea sinistraților din țara noastră.

Din partea Crucii Roșii din Suedia 
a sosit un camion care transportă 
1 100 pături și alte articole de îmbră
căminte. Un ait camion, trimis de 
societatea „Caritas" din Elveția, a 
adus 786 pături de lină, 188 cutii cu 
rochițe, 40 saci cu încălțăminte, 200 
cutii cu produse de lapte concentrat.

Centrala Crucii Roșii din Woif- 
hagen, R. F. a Germaniei, a trimis 
peste 500 haine și pantofi pentru fe
mei și bărbați, precum și 7 filtre de 
apă potabilă, care au fost îndreptate 
spre Sibiu. Tot din R.F. a Germaniei 
a sosit un camion conținînd 248 co- 
lete cu pelerine de ploaie și 423 co- 
lete cu treninguri.

în cinstea Zilei de 1 Iunie — 
Ziua copilului, elevii clasei I 
a școlii „Wilhelm Koenen" din 
capitala R. D. Germane au dă
ruit elevilor sinistrați din Ro
mânia, în semn de solidaritate, 
suma de 50 mărci.

Exprimînd regrete sincere pentru 
catastrofalele inundații care au lovit 
țara noastră, președintele-director al 
organizației cooperatiste „Coopneder- 
land", A. Knol, anunță că a remis 
„Alianței Cooperatiste Internațio
nale" din Londra suma de 5 000 gul
deni olandezi, ce urmează a fi trans
ferată CENTROCOOP.

Radiodifuziunea finlandeză a donat 
5 000 dolari, iar Asociația de priete
nie Finlanda-România a colectat do
nații pentru sinistrați în valoare de 
4 300 mărci finlandeze.

Banca de cooperație din Cipru a

oferit o nouă donație de 21 tone 
cartofi.

Tot din Cipru s-au primit telegrame 
potrivit cărora firma „Astor" donea
ză lame de ras în valoare de 1000 
dolari, firma „Lavar" — 5 tone de 
cartofi, firma „Vasiliadis and Co." — 
1 200 perechi ciorapi de damă, iar 
firma „Costapas" — 100 de pături.

E. Blaka, secretarul general al 
Consiliului Ecumenic, a adresat pre
ședintelui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj in care se ex
primă simpatia Consiliului Ecumenic 
față de cei sinistrați. O dată cu me
sajul s-a transmis și un cec în va
loare de 10 000 dolari, în folosul ju
dețelor calamitate.

Paul Hansen, secretar al Federației 
bisericilor lutherane, a prezentat un 
mesaj din partea Federației Mondia
le Lutherane, în care exprimă pre
ședintelui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, oompasiune față de cala
mitatea care s-a abătut asupra țării 
noastre. Federația a transmis un cec 
in valoare de 7 000 dolari S.U.A.

Serviciul Mondial al Bisericilor 
din S.U.A. a donat, în numele Casei 
naționale a bisericilor din America, 
1550 kg medicamente, în valoare de 
16 134 dolari S.U.A.

Uniunea bisericilor protestante din 
Olanda a donat 25 000 florini in me
dicamente.

Din partea unor firme 
și oameni de afaceri

Printr-o telegramă, firma italiană 
„Snia Viscosa" a anunțat că depune 
suma de 5 000 000 lire italiene în fo
losul sinistraților. Au mai făcut do
nații firma „Legnorient" — 1 000 000 
de lire italiene, iar firmele „P. Mi- 
belli", „Marino Legnani" și „Geaneri" 
— cite 500 000 lire italiene. Pe adre
sa întreprinderii „Navlomar" s-a pri
mit, tot din Italia, un cec în valoa
re de 300 dolari S.U.A. din partea 
firmei italiene „Cimasud" din Napoli. 
De asemenea, firma „Ultrochi", Îm
preună cu alte firme specializate din 
Italia, au trimis pe adresa întreprin
derii „Romagricola" alimente în va
loare de 2.5 milioane lire italiene și 
au donat 6 300 dolari în sprijinul ju
dețelor atinse de calamitate.

Din R. F. a Germaniei au mai fă
cut donații, pentru ajutorarea celor 
loviți de calamitate, firmele : „Stan
dard Electric Lorenz" — 5 000 mărci ; 
„Nissel K. G.“ - 1 000 mărci ; „Paul 
VVeyke" — 1 000 mărci. „Hanasan- 
henz" — 1 000 mărci. Firma „De- 
gussa" a oferit, in mod gratuit, pro

duse chimice, iar firma „Alcaloid 
Ullrich" din Mannheim a trimis ca a- 
jutor pentru sinistrați suma de 3 000 
mărci.

Firma „Sogereco" din Atena a re
mis Băncii de Comerț Exterior din 
România, pentru Contul 1 000, suma 
de 1000 dolari. Pe adresa întreprin
derii „Exportlemn" au sosit donații 
din partea următoarelor firme : „Al
fred Fischler" din Franța — 5 000 
franci, „Bois Tropicaux" tot din 
Franța — 10 000 franci, „Nicolas Pe- 
ridakis" din Iordania — 500 dolari, 
„Lawrence Chidiac" din Liban — 200 
dolari.

Uniunea Industriașilor din Austria 
a hotărît să ofere un ajutor; prin in
termediul Crucii Roșii, de 200 009 
șilingi.

De asemenea, compania austriacă 
de transporturi aeriene — A.U.A. a 
anunțat că va transporta gratuit, în 
limitele capacității disponibile, ali
mente, medicamente și alte ajutoare 
destinate sinistraților.

O altă companie aeriană — „Finn- 
air" din Finlanda — s-a oferit să 
transporte gratuit, pe ruta Helsinki- 
Copenhaga, toate ajutoarele acordate 
de Crucea Roșie finlandeză.

Firma „Sybetra" din Belgia a anun
țat o donație de 200 000 franci bel
gieni, care vor fi puși la dispoziția 
Ministerului Industriei Chimice pen
tru procurarea de utilaje. O altă 
firmă belgiană — „Furness Syipping" 
a donat 25 000 franci belgieni, iar so
cietatea „Caritas" din aceeași țară a 
trimis un ajutor de 10 tone zahăr, 10 
tone lapte praf și 500 kg medica
mente.

Din Brazilia s-a primit o donație 
de 1 000 kg cafea, din partea firmei 
„Fenelan Machado".

Firmele „Autocars", „Ilasna Ron" 
și „Romis" din Israel au transferat 
în contul C.E.C. 1000, suma de 2 950 
dolari.

Gesturi de simpatie 
din partea membrilor 
corpului diplomatic

Colectivul Ambasadei R.P.D. Co
reene a depus în contul pentru sinis
trați 20 la sută din fondul de sala
riu pe o lună.

La centrul de colectare de Ia Casa 
de cultură a studenților din Capitală 
s-au primit, in continuare, donații fă
cute de membri ai corpului diploma
tic.

în ultimele zile, personalul amba
sadelor Marii Britanii, S.U.A. și Fran
ței au făcut noi donații constînd in 
diferite piese de mobilier și îmbrăcă
minte. De asemenea, ambasada Ar

gentinei a oferit cutii cu conserve i 
carne, iar ambasada Olandei oolete 
îmbrăcăminte.

...și a altor prieteni 
de peste hotare

Aflat in vizită la Tr. Severin, d 
torul Sibin Ilici, președintele cor 
nei Kladovo din Iugoslavia, a cor 
nicat primarului municipiului Tr. 
verin faptul că populația din 10 
litatea amintită a strîns obiecte 
valoare de 170 000 dinari noi, pe c 
le va pune la dispoziția persoam 
sinistrate din România.

Cunoscutul compozitor italian ! 
vatore Allegra, care a fost hu d» n 
oaspetele municipiului Cluj, unde 
montat, in premieră mondială, oț 
sa „Portretul", a trimis pe adresa 
varășului Aurel Duca, prim-secr< 
al comitetului județean de pai 
președintele Consiliului popular jt 
țean Cluj, o telegramă în care an 
ță donarea pentru sinistrații din 
mânia a sumei de 5 000 lei.

Un grup de ziariști din R. F. a ( 
maniei, care se află in țara noa: 
a donat pentru sinistrați 125 mi 
precum și obiecte de îmbrăcămi 

Un grup de studenți străini d 
Institutul „New School for S< 
Research" din S.U.A. a donat 81 
dolari.

Cu gîndul la patrie
Un grup de specialiști ror 

afiați la perfecționare in Franța 
cerut să fie trecută în contu 
ajutorare al sinistraților sum; 
2 240 franci, reprezentînd o parte 
diurna ce li se cuvine pe 
iunie.

Intr-o scrisoare adresată ar 
sadei române la Londra, Vaier Ți 
pensionar, exprimind convingere 
locuitorii de origine română din 
glia își vor stringe rîndurile și 
contribui cu ce pot ca să ajute 
atunci cind este lovită atît de | 
anunță donarea sumei de 50 da 
din pensia sa.

Cetățenii români rezidenți 
R. D. Germană au donat 750 ir 
pentru ajutorarea sinistraților 
țara noastră.

Cetățenii italieni de origine ri 
nă au contribuit pînă acum la 
dul de ajutorare cu 37 colet 
medicamente și îmbrăcăminte^ ir 
loare de 4 000 dolari.

Familiile Teodor Gafa și Ca 
Annin din Elveția au donat imb 
minte in valoare de 1000 franc 
vcțieni.
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ATACURI ISRAELIENE ÎN NORDUL IORDANIEI 
Șl ÎN ZONA CANALULUI DE SUEZ 
REUNIUNEA CABINETULUI EGIPTEAN

Citind un
matei iordaniene, Agerpres informea
ză că forțele israeliene au atacat luni 
cu artileria și aviația orașul Irbid, 
situat în nordul Iordaniei. Atacul a 
produs victime în rîndurile populației 
civile ț mai multe clădiri au fost a- 
variate. Surse oficiale din Tel Aviv 
au confirmat aceste atacuri, preci- 
zind că ele au fost declanșate în 
urma unui tir de rachete lansat de 
către forțele de guerilă palestinene 
de pe teritoriul iordanian asupra lo
calității israeliene Beith Shean.

Pe de altă parte, un purtător de cu
vînt al forțelor armate ale R.A.U. a 
declarat că avioane israeliene au e- 
fectuat luni raiduri asupra unor po
ziții egiptene situate în sectorul nor
dic al Canalului de Suez, informea
ză agenția M.E.N. El a menționat că 
aviația și artileria antiaeriană egip
teană au interceptat aparatele de zbor 
israeliene, obligîndti-le să se retragă.

★
CAIRO. — Sub președinția lui Ga

mal Abdel Nasser, la Cairo a avut loc

o reuniune a Consiliului de Miniștri 
egiptean, în cadrul căreia șeful sta
tului R.A.U. a expus rezultatele re
centei conferințe tripartite la nivel 
înalt de la Khartum (Sudan, Li
bia, R.A.U.). Au mai făcut expu
neri Mahmud Riad, ministrul de ex
terne, care a abordat aspecte ale si
tuației politice, și Mohamed Fawzi, 
ministrul apărării, care s-a referit la 
situația militară.

★
BEIRUT 1 — Referindu-se la re

centele măsuri adoptate de guvernul 
Libanului, printre care și interzice
rea lansării de rachete de către for
țele palestinene de pe teritoriul 
libanez, ministrul informațiilor, Os
man Dana, a menționat în cadrul 
unei conferințe de presă că acestea 
sint menite să asigure restabilirea 
calmului în țară.

Răspunzînd la o întrebare privind 
propunerea de a se face apel la trupe 
ale altor state arabe pentru apărarea 
regiunilor de sud ale Libanului, 
Osman Dana a precizat că „pătrun
derea pe teritoriul libanez a unor 
armate arabe sau nearabe trebuie să 
fie reglementată conform principiilor 
constituționale".

PEKIN

și-a exprimat simpatia 
fată de populația 

A •sinistrată din România
PEKIN 1 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția „China Nouă“, 
premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, Ciu 
En-lai, l-a primit luni pe Aurel 
Duma, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Pekin. Pre
mierul chinez a avut o convorbire 
cordială și prietenească cu amba
sadorul român, în cadrul căreia 
și-a exprimat îngrijorarea în legă
tură cu inundațiile din România, 
precum și simpatia sa pentru 
populația sinistrată.

Au fost prezenți Li Sien-nlen, 
vicepremierul Consiliului de Stat, 
Ciao Kuan-hua, viceministru al 
afacerilor externe, și alte persoane 
oficiale.

ÎNTÎLNIRE ÎNTRE DELEGAȚIA
P. C. ROMÂN Șl CONDUCĂTORI

Al P. C. DIN AUSTRIA
VIENA 1 — Corespondentul Ager

pres Petre Stăncescu transmite: 
Tovărășii Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., care au 
participat la lucrările Congresului al 
XXI-lea al Partidului Comunist din

.Austria, au avut în cursul zilei de 
luni o întîlnire, la sediul P.C.A., cu 
tovarășii Franz Muhri, președintele 
P.C.A., și Erwin Scharf, membru al 
Biroului Politic și secretar al C.C. 
al P.C.A.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

Cutremur catastrofal
în Peru

Peste 1000 de morți și numeroase localități distruse

IN UNIUNEA SOVIETICĂ A FOST LANSATĂ

NAVA COSMICA „SOIUZ-9“
CU DOI OAMENI LA BORD

MOSCOVA 1 (Agerpres). — La 1 Iunie, In Uniunea Sovietică a fost 
lansată pe o orbită circumterestră nava cosmică „Soiuz-9‘‘. Nava este 
pilotată de cosmonautul Andrian Nikolaev, avind ia bord și pe cosmo
nautul inginer Vitali Sevastianov.

r

După vizita lui 
Mitchell Sharp 

la Belgrad

de la Padova
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LIMA 1 (Agerpres). — Populația orașului Lima și a multor alte 
localități din Peru a trăit duminică seara adevărate clipe de groază. 
Seismografele locale au înregistrat un puternic cutremur de pămînt, 
care a durat aproximativ 1 minut, urmat de alte șapte seisme mai mici. 
Epicentrul seismului s-a situat la 300 de km nord-est de Lima.Epicentrul seismului s-a situat

...Părăsind vestita Appia Anti
ca, vechea cale utilizată de ro
mani pentru a ajunge de la 
Roma la țărmul Adriaticii și de 
aci spre Balcani, ne-am îndrep
tat spre triunghiul industrial din 
Mezzogiomo (orașele Bari, Brin
disi și Taranto) pe asfaltul 
rece al autostrăzii Roma-Bari, 
devenită simbol al „renașterii" 
sudului. Verdele crud al frun
zelor copacilor și al mușchiului ce 
acoperea ca un imens covor 
lanțul alpin, se mistuie brusc in 
peisajul arid, calcinat al regi
unii Puglia. Pe măsură ce ne 
apropiem de anticul Barium, 
situat pe coasta Adriaticii, exact 
In pintenul cizmei peninsulare, 
caracterul agricol al acestei zone 
iese tot mai mult in evidență. 
Plantații vaste de măslini, cu 
trunchiuri parcă răvășite de 
schije, cîmpuri irigate alter
nează cu livezi de citrice. Apoi 
peisajul se schimbă. Intrînd in 
oraș, coșurile fabricilor anunță 
prezența unei intense activități 
industriale. Aici se exploatează 
resursele minerale și energetice 
ale regiunii Puglia. Totodată cu
noaște un adevărat avînt trans
portul maritim, in sistemul că
ruia Bari este un important 
punct de legătură intre Italia și 
țările bazinului răsăritean al 
Mediteianei. Vizitind unele în
treprinderi descoperi o dublă 
structură : un sector modern ce 
produce pentru export, la un 
înalt nivel de productivitate, șl 
un altul — tradițional și de arti
zanat — care realizează o serie 
de bunuri pentru piața internă 
și cea regională. Spre mare, in
tr-un cartier de construcții mo
derne, înconjurate de grădini, 
are loc, anual, cunoscutul tirg 
„Fiera del Levante“, prilej de 
prezentare a realizărilor unor 
țări și firme europene din în
tregul bazin al Mediteranei... 
Situat pe o vastă terasă cuprinsă 
Intre două mici brațe ale mării, 
Brindisi oferă astăzi imaginea 
tipică a unei zone în plină 
transformare, infățișind in ple
nitudinea lui momentul trecerii 
de la economia agricolă la cea 
industrială. In numai 7—8 ani, 
Brindisi a trecut de la econo
mia agricolă la civilizația teh
nicii, tulburînd și sfărimind e- 
chilibruri seculare, pe care le-a 
înlocuit cu altele noi, moderne. 
Aici se află unul dintre cele 
mai importante centre petrochi
mice din Europa și un combinat 
cu o producție de un milion de 
tone de material fieros. Brindisi 
a trebuit să facă insă si un 
imens „pas înapoi" pentru a 
reveni la vechea sa vocație ma
ritimă ; aici se afla odinioară 
un înfloritor port roman, Brun- 
disium. Și se poate afirma cd 
astăzi întreaga acțiune de dez
voltare a orașului Brindisi gra
vitează in jurul reactivării por
tului, pentru a face din el unul 
dintre cele mai mari porturi eu
ropene.

Triunghiul dezvoltării indus
triale a Mezzogiorno-ului își gă
sește un puternic sprijin în ora
șul Ta-anto, care a cunoscut, de 
asemenea, o intensă dezvoltare 
industrială in ultimii ani. Mîn- 
dria sa o constituie combinatul 
siderurgic a cărui producție a- 
nuală atinge circa 4 milioane de 
tone de oțel, în condițiile reali
zării unui înalt procent de au
tomatizare a producției. Ridicat 
de către societatea cu participa
te de stat I.R.I., pe locul live
zilor de măslini de odinioară, 
combinatul siderurgic este astăzi 
unul dintre cele mai moderne 
din Italia.

...Mezzogiomo străbate în pre
zent un moment de însemnătate 
crucială în transformarea sa e- 
conomică și socială. Descuraja
rea și resemnarea cedează locul 
inițiativei și sentimentului de 
încredere — condiții indispensa
bile oricărui progres. Sudul Ita
liei, izvorul emigrației și al 
altor suferințe, face pași 
importanți pe calea industriali
zării. Primele succese au și fost 
înregistrate ; dar sint necesare 
noi eforturi, și mai mari, pen
tru a scurta rapid distanța u- 
rlașă ce îl separă încă de nordul 
dezvoltat al țării.

N. PU1CEA
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BELGRAD 1 — Coresponden
tul Agerpres transmite : Mi
nistrul de externe al Canadei, 
Mitchell Sharp, și-a încheiat 
vizita făcută în R.S.F. Iugosla
via la invitația secretarului de 
stat pentru afacerile externe, 
Mirko Tepavaț.

Comunicatul dat publicității 
la Belgrad informează că cei 
doi miniștri de externe au abor
dat principalele probleme ale 
relațiilor iugoslavo-canadiene și 
ale situației internaționale, a- 
cordînd o importanță particu
lară problemelor securității și 
colaborării în Europa. în cursul 
convorbirilor, părțile au subli
niat dreptul tuturor țărilor de a 
juca un rol activ în viața inter
națională, pe baza principiilor 
independenței și egalității su
verane a statelor, a principiului 
neamestecului în treburile in
terne. A fost evocată cu satis
facție dezvoltarea pozitivă a re
lațiilor dintre cele două țări și 
relevată oportunitatea extinderii 
colaborării în domenii de interes 
mutual.

ROMA 1. — Corespondentul 
preș transmite : Cu prilejul 
României", pavilionul țării 
tre la Tirgul internațional 
Padova, care și-a inaugurat 
cea de-a 48-a ediție, a fost 
zitat de primul ministru al
liei, Mariano Rumor. Premierul 
italian a manifestat interes față de 
evoluția relațiilor economice italo- 
române. Domnia sa a exprimat încă 
o dată, cu acest prilej, sentimentele 
de simpatie și solidaritate ale guver
nului și poporului italian față de 
victimele inundațiilor din România. 
Mariano Rumor a fost primit la pavi
lionul românesc de ambasadorul țării 
noastre la Roma, Iacob Ionașcu.

scara 
ar 
de 
de

Locuitorii, In majoritatea lor așe
zați în fața televizoarelor pentru a 
urmări primul meci al campionatului 
mondial de fotbal, au fost luați prin 
surprindere. Seismul, considerat cel 
mai puternic după cel din 1966, a a- 
vut o intensitate de 7,7 pe
Richter și, după primele aprecieri, 
fi provocat moartea a peste 1 000 
persoane. Alte cîteva zeci de mii 
locuitori au rămas fără adăpost.

Potrivit datelor furnizate de Cru
cea Roșie peruviană, localitatea Hua- 
rez a fost distrusă în proporție de 
90 la sută, iar unele localități, cum 
ar fi Macara, au fost complet rase 
de pe fața pămîntului. întrucît co
municațiile telefonice șl telegrafi-

ce au fost Întrerupte, Informațiile 
privind situația din zona sinistru
lui sint transmise de radioamatori, 
care cer de urgență ajutoare.

Guvernul peruvian și Comitetul 
de asistență națională s-au întrunit 
de urgență în cursul nopții pentru a 
examina situația. Au fost trimise 
spre localitățile sinistrate primele 
ajutoare. Generalul Juan Velasco, 
președintele Republicii Peru, a ple
cat duminică noaptea la bordul unei 
ambarcațiuni militare spre Chimbo- 
te, primul port ca importanță al ță
rii, distrus de cutremur in proporție 
de 50 la sută. La bordul ambarca
țiunii se află, de asemenea, un prim 
transport de alimente și îmbrăcă
minte pentru sinistrațl.

După cum transmite agenția 
TASS, echipajul navei are misiu
nea de a executa un amplu pro
gram de cercetări și experiențe. 
Printre acestea se numără cerce
tările referitoare la influența fac
torilor zborului cosmic asupra or
ganismului uman pe orbită circum
terestră, observarea și fotografie
rea unor obiective geologice și 
geografice ale unor zone ale Pă- 
mîntului în vederea elaborării 
metodicii de utilizare în economia

Imagini care acuză

MOSCOVA
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MOSCOVA 1. — Corespondentul 
Agerpres Laurențiu Duță transmite : 
în sala coloanelor din Moscova a 
avut loc festivitatea de deschidere a 
întîlnirii internaționale de tineret, 
consacrată împlinirii a 100 de ani de 
la nașterea lui V. I. Lenin. In cadrul 
acestei manifestări vor fi prezentate 
numeroase referate și comunicări pe 
tema „Leninismul și lupta tineretu
lui pentru pace, democrație, indepen
dență națională și progres social".

In prezidiul adunării au luat loc 
secretari ai C.C. al Comsomolului, ve
terani ai P.C.U.S., ai Comsomolului 
leninist. La masa prezidiului se aflau, 
de asemenea, tovarășul Ion Popescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., conducă
torul delegației tineretului român la 
întîlnire, precum și conducătorii altbr 
delegații din străinătate. Delegațiile 
de tineret din străinătate, printre care 
și delegația C.C. al U.T.C., au de
pus o coroană de flori la Mausoleul 
lui Lenin din Piața Roșie.

După festivitatea de la Moscova, 
participanții la întîlnire au plecat la 
Leningrad, unde se vor desfășura lu
crările acestei manifestări.

Delegația Camerei de Co
merț a României,condusă da 
președintele Camerei, Victor Ionescu, 
care întreprinde o vizită în Irak, 
a avut convorbiri cu ministrul pe
trolului și resurselor miniere, Saa- 
dun Hamadi, precum și cu ministrul 
economiei, Fakhri Yassin Kadduri. 
Au fost examinate probleme privind 
posibilitățile de cooperare a celor 
două țări în domeniul petrolier, pre
cum și perspectivele schimburilor co
merciale româno-irakiene.

Fostul președinte al Ar
gentinei, Aramburu, a fost con
damnat la moarte de un „tribunal" cre
at de elementele peroniste care l-au 
răpit vineri — informează presa ar- 
gentineană. Un anunț răspîndit la 
Buenos Aires afirma că Aramburu ar 
urma să fie executat la 
va anunța ulterior.

Liderii budiști 
foamei* La pas°dele 
Saigon, Hue, Can Tho

localități sud-vietnameze continuă 
greva foamei, declarată de liderii bu
diști în sprijinul restabilirii păcii în 
Vietnamul de sud. La pagoda An 
Quang din Saigon — izolată incepind 
de duminică dimineața de către po
liție — 500 de bonzi participă la 
greva foamei, prima mare acțiune pe 
plan național organizată de budiști 
după manifestațiile violente din 1966 
Împotriva regimului saigonez.

Ediția 1970 a Tîrgului in
ternațional de la Budapesta 
s-a încheiat. Pavilionul României s-a 
bucurat, ca și în ceilalți ani, de un 
frumos succes, fiind vizitat de peste 
200 000 de persoane. „România a avut 
și în acest an un pavilion bogat, 
frumos și bine prezentat" — a declarat 
dr. Vitez Andras, 
al tîrgului.

direAorul general

o dată ce se

in greva
din orașele 
și din alte

de stat al
Rogers, a revenit

Secretarul
S.U.A., wilIiam
duminică la Washington, după tur
neul întreprins în Europa. Rogers a 
luat parte, după cum s-a anunțat, la

Transpuse pe peliculă, comunicate
le lapidare despre invazia trupelor sai- 
goneze, sprijinite de importante forțe 
armate americane, datele codificate 
privind înaintarea lor pe pămîntul 
cambodgian prezintă sintetic întrea
ga dramă pe care o trăiește de cîteva

sâptămîni poporul cambodgian. „îna
intarea" agresorilor înseamnă atroci
tăți și jafuri, înseamnă bejenie, desră- 
dăcinarea a mii și mii de familii care, 
pentru a se apăra, pentru a-și salva 
viața, își părăsesc vetrele, luînd calea 
junglei.

lucrările sesiunii Consiliului Minis
terial al N.A.T.O., desfășurate la 
Roma, după care a vizitat Madridul 
și Lisabona.

scurt timp urmează să se inaugureze 
o nouă linie Moscova—Paris—New 
York, care va fi deservită tot de cva- 
drimotoarele „IL-62".

Inițiativă privind convo
carea unei sesiuni extra
ordinare a Dietei japoneze. 
Partidele socialist, socialist-demo
cratic și Komeito au luat inițiativa 
convocării unei sesiuni extraordinare 
a Dietei japoneze, în vederea discu
tării problemelor pe care le implică 
expirarea, la 22 iunie, a valabilității 
tratatului de securitate japono-ameri- 
can și a altor chestiuni interne.

Un plan privind dezvol
tarea sistemului de învăță
mînt *n urmatorii cinci ani a *°st

Republicii 
Sud. Pla- 
rețele de

elaborat de guvernul 
Populare a Yemenului de 
nul prevede crearea unei 
instituții de învățămînt care să ofere 
economiei cadrele necesare.

Un avion cu reacție de
efectuat luni pri-tip „IL-62" a

mul zbor pe ruta
Montreal. Astfel, 
sovietice spre America de Nord se ri
dică acum la patru pe săptămînă. Du
pă cum a fost informat coresponden
tul agenției TASS de către un repre
zentant al companiei „Aeroflot", în

Moscova—Paris— 
cursele avioanelor

Un depozit clandestin cu 
substanțe explozive, consi- 
derat cel mai mare dintre cele iden
tificate pină in prezent în Ulster, a 
fost descoperit de experți ai unități
lor militare britanice staționate în 
Irlanda de Nord. Aproximativ 25 de 
kg de exploziv și 170 de detonatoare 
au fost găsite în incinta unei ferme 
situate în apropierea localității Cook- 
stown, comitatul Tyrone.

Mișcările revendicative 
din Pakistanul de est au luat> 
în ultimele săptămîni, o amploare 
deosebită, ca urmare a șomajului în 
continuă creștere. In mai multe cen
tre urbane s-au înregistrat incidente. 
Astfel, la începutul lunii mai, în lo
calitatea Tara, cinci persoane au fost 
ucise în timpul ciocnirilor dintre 
poliție și manifestanți. La Dacca, cu 
o săptămînă în urmă, într-un 
dent asemănător, și-au pierdut 
10 persoane.

Abonați! telefonici din 
R.F.G. pot intra, începînd 
de luni, direct în legătură 
telefonică cu orice abonat 
din S.U.A. prin formarea prefi
xului S.U.A. și al localității și apoi 
a numărului abonatului. In acest fel a 
devenit posibilă, pentru prima oară 
în istoria telefoniei, legătura auto
mată directă între două continente.

inci- 
viața

Cursul oficia! al lirei 
sterline a înregistrat o scă
dere rapidă, aiung>ntl< pentru 
prima dată de la 21 ianuarie, sub 
nivelul parității oficiale față de do
larul american. De la 2,4015 dolari cit 
era vineri seara, cursul lirei sterline 
a scăzut luni dimineața la 2,3986 do
lari.
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națională a datelor obținute. Cos- 
monauții vor efectua, de asemenea, 
observarea și fotografierea unor 
fenomene meteorologice, a zonelor 
înzăpezite și a ghețarilor.

Vor fi realizate experiența. -kA 
gate de pilotarea manuală și au
tomată a navei, de orientare și de 
stabilizare a acesteia, de verifi
care a unor mijloace de navigație 
în diferite regimuri de zbor.

Starea cosmonauților este bună. 
Ei au trecut la îndeplinirea mi
siunii.

UNGARIA

DINAMICA
COMERȚULUI

EXTERIOR
La Budapesta a apărut de cu- 

rînd cartea „Politica comerțu
lui exterior ungar" — anunță 
agenția de presă M.T.I. Prezen- 
tînd o sinteză a evoluției aces
tui sector al economiei naționa
le în ultimii 25 de ani, autorul 
cărții, Jozsef Bird, ministrul 
comerțului exterior, arată că 
in prezent Ungaria intrețini. 
relații comerciale cu 120 de țări. 
Aceste relații nu mai sint limi
tate astăzi 
comerciale, 
măsură tot 
rea tehnică

în capitolul 
țiilor cu țările 
bliniază, între 
mare parte a 
necesare 
ungare este importată din 
ceste țări. în ultimii ani, struc
tura exportului ungar în unele 
țări socialiste a suferit impor
tante modificări, cota parte ce 
revine mărfurilor industriale 
mărindu-se simțitor.

In ce privește relațiile comer
ciale cu țările capitaliste, auto
rul constată că în 1968 schim
burile Ungariei cu aceste țări 
au fost de 3,3 ori mai mari de- 
cît în 1949. In cursul ultimilor 
ani ritmul lor de creștere a 
fost superior ritmului de dez
voltare al comerțului mondial. 
Atrăgînd atenția asupra unor di
ficultăți existente în acest do
meniu, ministrul comerțului 
exterior arată, de pildă, că 6fl 
la sută din exporturile ungare 
in țările Pieței comuna repre
zintă produse agricole.

doar la schimburi 
ci înglobează in g 

mai mare coopera
și științifică, 

consacrat rela- 
socialiste se su- 
altele, că cea mai 
materiilor prime 

dezvoltării economiei 
a-

Ședința Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru statistică

BERLIN 1 (Agerpres). — La 
Berlin a avut loc ședința a XV-a a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru statistică, la care au participat 
delegații din Bulgaria, Cehoslova
cia, R. D. Germană, Mongolia, Po
lonia, România, Ungaria și Uniu
nea Sovietică. în calitate de obser
vatori au participat delegația R.S.F. 
Iugoslavia, reprezentanți ai Comi
siei Economice O.N.U. pentru Eu
ropa și ai Organizației Internațio
nale a Muncii. în cadrul ședinței 
a fost prezentat un referat în le
gătură cu aniversarea nașterii lui 
V. I. Lenin : „Traducerea în viață 
a ideilor leniniste privind bazele 
științifice-metodologice și organi
zarea statisticii socialiste".

Comisia a examinat principiile 
metodologice de bază ale statis
ticii comerțului exterior și princi
palii indicatori ai activității de 
cercetare științifică. A fost exami
nat, de asemenea, stadiul lucrări
lor de perfecționare a sistemului de 
indicatori care caracterizează nive
lul specializării și cooperării inter
naționale între țările membre alo 
C.A.E.R., în producția construcții
lor de mașini.
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