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O prașilă face 
cit o ploaie

bună!
Dar după 
atitea ploi 

prașila este 
vitală pentru 
recoltă!
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OAMENII MUNCII DIN INDUSTRIE
Șl AGRICULTURĂ IȘI SUPLIMENTEAZĂ

ANGAJAMENTELE
In Întrecerea socialistă

Telegrame adresate C.C. a! P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

de către comitetele județene de

TIMIȘ
Două acțiuni de maximă importanță se desfășoară în 

aceste zile pe ogoare : însămințarea și reinsămînțarea 
terenurilor care au avut de suferit în urma excesului 
de apă sau a inundațiilor ; executarea lucrărilor de în
treținere a culturilor. In această mare bătălie a recol
tei sînt antrenate toate forțele din agricultură și. în 
ciuda timpului care se menține instabil, se obțin re
zultate din ce în ce mai bune. Care este stadiul aces
tor lucrări și ce trebuie întreprins în continuare pentru 
ca semănatul și lucrările de întreținere a culturilor să 
fie încheiate la timp ?

Din datele sosite in cursul zilei de sîmbătă Ia Minis
terul Agriculturii și Silviculturii rezultă că, in săptămina 
care a trecut, cu toate că a plouat abundent în cea mai 
mare parte a țării, au f<A>t reinsămînțate 130 000 ha. Cu 
toate acestea, mai există o suprafață de circa 674 000 ha 
care trebuie însămînțată cu diferite edituri. In coope
rativele agricole de producție, pentru a se realiza su
prafețele prevăzute a se cultiva cu porumb, mai tre
buie să se insămînțeze 380 000 hectare. De asemenea, 
urmează să se insămînțeze încă 11 000 ha cu floarea- 
soarelui, 14 900 hectare cu sfeclă de zahăr și 9 700 hec
tare cu soia. Măsurile luate de Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii în vederea sprijinirii județelor afectate de 
inundații cu 1 500 tractoare trimise din sud permit gră
birea lucrărilor de pregătire a terenului și a semănatului. 
Principala îndatorire a conducătorilor de unități agrico- 
1 a specialiștilor, a tuturor oamenilor muncii din agri- 
<' tură este de a continua acțiunile de evacuare a ape
lor și, îndată ce terenul se zvintă. să se treacă la semă
nat. Ministerul Agriculturii și Silviculturii a recoman
dat ca, în Bărăgan și în alte zone unde apa a băltit 
pe porțiuni mai mici, distrugînd culturile, să se pună în 
loc porumb, astfel ca recolta de cereale să nu fie di
minuată. Cerințele economiei țării, determinate de ne
cesitatea aprovizionării populației cu produse agroali- 
mentare și a industriei cu materii prime, impun ca 
nici o palmă de teren să nu rămînă necultivată ! Aces
tui obiectiv trebuie să-i fie subordonată întreaga muncă 
politică, organizatorică și tehnică desfășurată în această 
perioadă de către organele de partid și de stat, de di
recțiile agricole și uniunile cooperatiste.

In zonele care nu au fost afectate de inundații sau 
de băltirea apelor culturile agricole se dezvoltă bine. 
Griul a dat în spic. Cresc frumos porumbul, floarea- 
soarelui, sfecla de zahăr, cartofii și legumele. Insă 
din cauza ploilor abundente există pericolul îmbu- 
ruienării culturilor, ceea ce, evident, poate constitui 
un mare pericol. De aceea, în toate județele țării, in
diferent că au suferit ori nu de pe urma revărsării 
apelor, sarcina principală la ordinea zilei o constituie 
executarea fără întirziere a lucrărilor de întreținere a 
culturilor. Experiența a demonstrat cu prisosință că 
prașilele făcute la timp și într-un număr corespunzător 
cerințelor fiecărei plante agricole constituie una din 
căile principale de sporire a recoltelor. De aceea, 
nici o bucată de teren cultivată cu porumb, floarea- 
soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi, legume nu are voie să 
rămînă neprășită, nicăieri nu este admis ca dintr-un 
motiv sau altul această lucrare să intirzie.

In cele mai multe județe, pe lingă măsurile urgente 
luate în vederea reînsămînțării culturilor calamitate și 
prevenirea inundațiilor, organele de partid și de stat 
nu au slăbit nici o clipă activitatea de îndrumare a 
unităților agricole în vederea executării la timp a lu-

COMITETUL JUDEȚEAN TIMIȘ 
AL P.C.R. a adresat COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă 
în care se spune : Oamenii muncii din 
județul Timiș — români, germani, 
maghiari, sirbi și de alte naționali
tăți — în frunte cu comuniștii, ani
mați de sentimentul dragostei fier
binți față de țară și partid, de spiritul 
înaltei răspunderi față de viitorul pa
triei, de cauza nobilă a socialismului 
și comunismului, sint ferm hotărîți 
să-și dedice întreaga lor capacitate și 
putere de muncă înfăptuirii progra
mului stabilit de conducerea partidu
lui, a prețioaselor indicații date de 
dumneavoastră personal, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru refa
cerea neintîrziată a imenselor valori 
materiale distruse de calamități, pen
tru grăbirea normalizării întregii 
vieți economice și sociale.

Industria județului Timiș va rea
liza peste planul anual o producție 
marfă în valoare de 200 milioane Ici, 
față de 100 milioane lei cit prevedea 
angajamentul inițial, va livra la fon
dul pieței mărfuri în valoare de 50 
milioane lei, față de 30,4 milioane, 
cit ne-am angajat la începutul anului, 
iar valoarea produselor suplimentare 
destinate exportului va fi de 12 mili
oane lei valută, cu 4 milioane lei va
lută mai mult decît s-a prevăzut an
terior. Noile angajamente ale ju
dețului prevăd, de asemenea, dubla
rea beneficiilor suplimentare.

Oamenii muncii din industria jude
țului vor da economiei naționale, peste 
prevederile planului anual, însemnate 
cantități de laminate, motoare elec
trice, cărămizi, placaj, furnir, țesă
turi de bumbac, conserve de legume 
și fructe. Consumurile planificate vor 
fi reduse cu 1 200 tone metal, 2 000 
mc material lemnos, 30 000 mp piele, 
40 tone fire și fibre textile, 1 500 tone 
combustibil convențional și 1 milion 
Kwh energie electrică.

Lucrătorii de pe șantierele de con
strucții, răspunzînd cu noi eforturi 
chemării partidului, alături de anga
jamentele pe care și le-au asumat la 
începutul anului de a scurta terme
nele de execuție a 7 obiective indus-

triale și agricole, au hotărît să reali
zeze cu 3 luni mai devreme cele două 
țesătorii din cadrul Combinatului 
textil din Lugoj și cu o lună comple
xele zootehnice intercooperatiste de 
Ia Giroc și Peciul Nou, care in final 
vor avea o capacitate de 72 000 pă
sări și, respectiv, 30 000 porci.

Muncind cu hărnicie și dăruire pen
tru a smulge pămîntului roade cit 
mai mari, oamenii muncii de pe o- 
goare s-au angajai să realizeze pes
te prevederile cuprinse în chemarea 
organizației noastre județene adre
sată celorlalte județe ale țării 1150 
tone legume, 500 tone carne, 3 700 hl 
lapte, 500 000 ouă și alte produse.

Comitetul județean de partid, expri- 
mind gi ochirile și hqtărîrea tuturpr 
oamenilor muncii din județul Timiș, 
asigură Comitetul Central, pe dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu va precu
peți nici un efort pentru a contribui

la normalizarea rapidă a vieții eco
nomice și sociale, pentru îndeplinirea 
cu succes a planului de stat pe anul 
1970 și pregătirea condițiilor de rea
lizare exemplară a sarcinilor viitoru
lui cincinal.

ARGEȘ

în telegrama adresată COMITE
TULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN. TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, de că
tre COMITETUL JUDEȚEAN AR
GEȘ AL P.C.R., se arată, printre alte
le : Animați de profunde sentimente 
pațriotice. la chemarea partidului, oa
menii muncii din industria și agri
cultura județului Argeș, în frunte cu 
comuniștii, au hotărît, într-o impre-

Lucrări de refacere a liniei fe
rate Galați — Brăila distrusă 

ae inundații
F$o : Agerpres

Miez de 
Dintr-un 
complicat, 
curiozitatea se ameste
că cu admirația, urc 
pe digul Mureșului 
în dreptul Parcului Co
pilului 
cile 
băncile 
lungul 
sînt încă în apă pină 
Ia spătare, iar săl
ciile își mai lasă în
că ramurile subțiri șî 
suple, despletite și 
pieptănate de valuri. 
Nu bate vîntul, nu se 
simte nici măcar o 
boare, dar valuri obli
ce înaintează pe pro
menadă și se sparg de 
dig, digul întărit cu 
palplanșe, înălțat cu 
saci de nisip, ca și cum 
pe mijlocul rîului ar 
înainta un mare vas, 
despicînd apa și lăsînd 
în urmă aceste ondu- 
lații deschise sub un
ghiul exact al unui e- 
cher. Nu, nici un vas 
nu trece pe Mureș, 
trece, în schimb, a 
doua viitură provocată 
mai sus, în amonte, de 
a doua revărsare a 
Tîrnavelor.

E a treia săptămînă, 
a treia sîmbătă spre 
duminică in care una 
din tradițiile orașului 
continuă să fie abolită, 
o seară fără îndrăgos
tiți și fără grupuri de 
tineri plimbîndu-se, 
cîntînd, discutând vesel 
pe promenadă. Și to
tuși, dacă aș fi putut 
să-i adun pe toți tine
rii care se aflau pe dig 
la acea oră, probabil 
că numărul lor ar fi 
fost mai mare decît în 
serile obișnuite. Pen
tru că, la doi metri 
deasupra promenadei, 
pe digul voinței ară
denilor, stau de veghe, 
din zece în zece pași, 
sute și sute de tineri 
Imbrăcați în haina mi
litară. Nopțile de lup
tă și de încordare, 
nopțile de eforturi și 
de emoții au fost în
locuite 
veghe 
tească ; 
cate de 
ale primejdiilor.

(Continuare in pag. a IlI-a)
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La Combinatul de materiale

de construcții Tg. Jiu

In dimineața zilei de 5 
iunie, locuitorii munici
piului Tg. Jiu au fost sur
prinși de un fenomen cu 
totul neobișnuit : cele 6 
coșuri ale Combinatului 
de materiale de construc
ții de la marginea orașu
lui nu mai revărsau, ca în 
ultimii 5 ani, trimbe den
se de praf. Pentru toți a 
fost un semn de îngrijo
rare : oare s-a oprit com
binatul ? Dimpotrivă. în 
această zi, harnicul co
lectiv de aici a înregistrat 
o performanță deosebită : 
captarea tonelor de făină 
de calcar, care pînă acum 
»e pierdeau în atmosferă.

Tov. Gheorghe Trif, se
cretarul comitetului de 
partid pe combinat, ne 
explică : „în preocupările 
multiple ale colectivului 
nostru pentru sporirea e- 
ficienței muncii s-a înscris 
și intensificarea eforturi
lor pentru reducerea la 
maximum a pierderilor de 
materie primă. Numai în 
primele 5 luni ale acestui 
an au „zbura!" pc coșuri 
65 000 tone făină de calcar, 
ceea ce echivalează cu 
mațeria primă pentru 
45 600 tone ciment. Tot-

odată, aerul era poluat pe 
o rază de cîțiva kilome
tri. Prin căutările per
manente ale specialiștilor, 
între care ing, Ion Tomes- 
cu, director tehnic al com
binatului, inginerul elec
tronist Vasile Dumitrescu, 
șeful secției electro-filtre 
(împreună cu întregul co
lectiv de aici), ing. Gheor
ghe Dumitru, șeful servi
ciului tehnic, cu 
dat de inginerul 
Stroescu, de la 
industrială de 
piese de schimb București, 
s-a reușit ca, printr-o u- 
mezire fină a gazelor și a 
prafului, depunerea pe e- 
lectrozi să se realizeze în 
proporție de aproape sută 
la sută. în felul acesta, 
pînă la sfîrșltul anului se 
pot obține circa 63 000 tone 
ciment din materialul re
cuperat. reprezentând can
titatea necesară pentru 
construirea a 8 000 de a- 
partamente. Se realizează 
și o economie de 14 175 000 
lei peste 
suplimentat

sprijinul 
Valentin 
Centrala 
utilaj și

angajamentul 
recent".

Mihai 
coresp.

DUMITRESCU 
„Scînteii"

noapte, 
sentiment 
în care

din Arad. P.ăn- 
îndrăgostiților, 
înșirate de-a 

promenadei,

cu nopțile de 
calmă, bărbă- 
nopțiJe spinte- 
rachetele verzi 

de
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CONȘTIINȚA SOCIALISTA

Se cere întreprins, fără îndoia
lă, un studiu adine și de proporții 
asupra multiplelor manifestări 
ale oamenilor noștri în împreju
rările dramatice ale lunii mai. 
O enormă cantitate de docu
mente și mărturii se va afla sub 
ochii cercetătorilor și le va în
lesni să desprindă cu mijloacele 
științei sensurile unei uriașe de
monstrații de forță umană, ale 
unei încleștări cu natura, singu
lară poate în istoria noastră. Se 
vor releva astfel adîncile semni
ficații, miezul spiritual al fapte
lor de emoționantă noblețe uma
nă. Dincolo de suferințele pe 
care ni le-a provocat haotica 
dezlănțuire a apelor, dincolo de 
pagubele înregistrate de econo
mia noastră, rămîn ca un dat 
fundamental, ca o entitate indes
tructibilă, omul educat și format 
de orinduirea noastră socialistă, 
schimbările care s-au produs in 
conștiința oamenilor de la orașe 
și sate, sub influența nemijlo
cită a realităților noi sociale, a 
ideilor înalt umaniste promovate 
cu consecvență de partid. Iată, 
dacă ne este îngăduit să facem 
această delimitare, iată ceea ce 
alungă de pe frunțile noastre, cu 
o clipă mai devreme, umbra lă
sată de dezastru. Din această 
încercare a ieșit la lumină un 
adevăr mai puternic decît orice 
demonstrație teoretică. Aduse în 
fața ochilor lumii chiar și numai 
fragmentar, întâmplările acestui 
mai vor da de gîndit, vor afirma

Se toarnâ o nouâ șarjâ. Clipe 

de concentrare, clipe de satis
facție. Pentru a contribui la

diminuarea pagubelor provoca
te economiei naționale de inun-

pele confruntării
existența unui popor călit puter
nic de credința in viitorul său, 
In izbînda țelurilor socialiste ce 
și le-a propus.

De fapt, toate aceste imagini, 
toate aceste întimplări exprimă 
în modul cel mai concret cu pu
tință trăsăturile morale noi, un 
nou mod al oamenilor de a gîndi 
asupra vieții, a raporturilor din-

M-am aflat la Arad în clipa 
cea mai înaltă a apărării acestei 
prestigioase cetăți. Practic, o a- 
semenea structură urbană și in
dustrială ar fi înregistrat — in 
cazul inundației — pierderi colo
sale. A rămas, deci, o singură 
soluție : apărarea. După ce am 
văzut zecile de mii de oameni 
lucrînd la dig am înțeles

tre 
răspunderilor ce 
fața societății, a țării. întreagă 
această manifestare este rezul
tatul unei noi ideologii, unei noi 
optici sociale, 
profund, 
luat, in 
cinci de 
procesul 
ței socialiste a 
oameni ai muncii de la orașe și 
sate.

mai

de
Și 

si- 
ale

dații, siderurgiștii reșițeni au

hotărît sâ dea peste plan mii

de tone de oțel

ei în cadrul colectivității, a 
le revin in

reflectând, cit de 
cit de departe a evo- 

cei peste douăzeci șl 
ani de după eliberare, 
de formare a conștiin- 

milioanelor de

bine că rațiunea, organizarea, 
certitudinea manifestate își află 
originile în țelul unic al zecilor 
de mii de individualități care au 
acționat acolo. Intre avuția ob
ștească, intre marile uzine, 
magazine, depozite, muzee, bi
blioteci, laboratoare și în
tre căsuța cea mai modestă, nu 
se putea alege, pentru că totul e 
„al nostru", adunat picătură cu 
picătură, cu eforturi pe care nu 
le-a măsurat încă nimeni la

adevărata lor dimensiune. Nu 
era acolo o „populație", nu di
verse categorii sociale și nu o 
multitudine de organizații, sen
timentul era al unei mari fami
lii. Sentimentul era al unei vi
guroase, impresionante solidari
tăți pe care nu o poate naște 
decit existența unor idealuri co
mune. Formele de întrajutorare 
atît de diverse — de la oferirea 
de bunuri și ajutoare pînă la 
prezența în fabricile atinse 
calamități a unor muncitori 
specialiști din întreprinderi 
m ilare, din alte localități
țării — atestă elocvent o ase
menea nouă realitate umană. 
Filmul propriu-zis al bătăliei 
purtate de-a lungul a zeci de 
kilometri în ploaie, în frig, în 
noapte va începe treptat să se 
estompeze. Dar va rămîne me
reu în conștiințe ceea ce nu se 
poate pierde, cîștigul nostru cel 
mai de preț, adunat intr-un pă
trar 'de veac : unitatea de suflet 
și de gîndire a întregului popor. 
In mai 1970. poporul român, so
cietatea românească au dat un 
exemplu de inaltă umanitate, 
și-ah verificat maturitatea și te
meinicia drumului pe care merg.

Nicolae JIANU

(Continuare în pag. a Il-a)

*
ordine și mesaje, de 
cărăușia frenetică a 
basculantelor și cami
oanelor au fost înlo
cuite de nopțile liniș
tii, ale somnului și o- 
dihnei. Aceasta, pe 
străzile și in casele o- 
rașului ; dar în uzine, 
în fabrici, și întreprin
deri nopțile au căpă
tat ritmul și culoarea 
zilei, pulsul viu al zi
lelor obișnuite de 
muncă.

cu 
Iar 
sau 
sau 
sau

centf- 
copiiî 
cifră ! 
la ca-

La Uzina de vagoa
ne, la „Strungul", la 
Combinatul textil, în 
toate marile întrepr’n- 
deri arădene, schimbu
rile de noapte sînt în 
toi, mașinile, utilajele, 
liniile tehnologice func
ționează din plin, 
toată capacitatea, 
oamenii, muncitori 
ingineri, tineri 
vîrstnici, bărbați
femei, muncesc cu a- 
ceeași încordare și dă
ruire cu care au mun
cit în acele zile și 
nopți de neuitat.

689 ! 689 de
metri. Pină și 
cunosc această 
cota incredibilă
re au urcat apele Mu
reșului în dreptul ora
șului lor. Dar care este 
cota pină unde a suit 
și continuă să urce ni
velul înaltei conștiințe 
și solidarități munci
torești ? Iată întreba
rea pe care mi-am 
pus-o pășind, în ultima 
duminică, pragul U- 
zinei textile din Arad.

In hala țesătoriei, su
te de războaie revarsă 
zeci de mii de metri 
de pînză albă ca nea
ua. Nici o mașină nu 
stă, nici o muncitoare 
nu lipsește. La filatu
ră, 54 000 de fuse din 
54 000 se învîrtesc de- 
pănînd kilometri și ki
lometri de fire. In ate
lierele mai mici sau 
mai mari, pe aleile 
dintre secții, te lntîm-
Paul DIACONESCU

(Continuare 
în pag. a II-a)

Rezultate de seamă
ale colectivelor

prahovene
PLOIEȘTI (corespondentul 

„Scînteii"). Datele centralizate la 
direcția județeană de statistică a- 
rată că industria prahoveana și-a 
realizat planul producției globa
le pe primele 5 luni ale acestui 
an în proporție de 101,9 la sută; la 
indicatorul producție marfă vîn- 
lută și încasată procentul de rea
lizare este de 102,7 la sută, iar 
productivitatea muncii înregis
trează o depășire de 1,3 la sută 
față de cea planificată. Eforturile 
deosebite ale colectivelor din u- 
zine, fabrici, rafinării, schele se 
concretizează în importante can. 
tități de produse livrate supli
mentar, cum ar fi : 7 726 tone u- 
leiuri minerale, 2 909 tone benzi
nă, 9 152 tone cărbune, 4 160 tone 
țiței, 681 tone îngrășăminte chi
mice, 167 tone acid sulfuric, 367 
tone polietilenă, 11 000 anvelope 
A.T.A.

Colectivele industriei prahove
ne și-au reanalizat din nou, pe 
bază de studii concrete, rezerve
le interne, căutînd noi resurse 
pentru a-și spori angajamentul 
inițial, privind depă^rea sarci
nilor de plan. Astfel, în indus
tria județului Prahova s-a pre
văzut o creștere a angajamen
tului de la 200 de milioane lei 
producție globală și producție 
marfă, la 420 milioane lei și, 
respectiv, 405 milioane lei. De a- 
semenea, Prahova și-a suplimen
tat beneficiile peste plan, ele 
crescînd de la 150 la 200 milioa
ne lei.
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BĂTĂLIA DUNĂRII
3 Insula Mare a Brăilei: Oamenii

apără eroic o pîine de 70 000 de 
hectare

© Culminația pe Dunăre Azi — la

Brăila

@ Corespondenții „din amonte" trans
mit: Viitura a trecut, atenția

rămîne trează!
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ROADELE GRĂDINILORJi

In piețele orașului
Tn cursul anului trecut, conducerea de partid și de stat a atras în repetate 

rînduri atenția asupra importanței asigurării tuturor condițiilor pentru 
buna aprovizionare cu legume și fructe a populației. Pe baza indicațiilor 
date, încă din toamnă unitățile agricole au luat măsuri de suplimentare a 
producției, pentru lărgirea suprafețelor de sere, solarii, culturi timpurii etc. 
In urma acestui fapt, cu toate condițiile deosebite din acest an, cînd alături 
de alte obiective economice din agricultură au fost afectate, în aproape 
toate județele țării, mii- de hectare de grădină, cooperativele agricole de 
producție, direcțiile agricole din județele mai puțin calamitate au acționat 
operativ pentru ca aprovizionarea cu legume să se desfășoare normal. Cu 
toate distrugerile înregistrate s-a asigurat un fond de marfă îndestulător,

o aprovizionare corespunzătoare a piețelor. Eforturile depuse de unitățile 
agricole pentru suplimentarea producției legumicole, pentru recoltarea și 
trimiterea la timp spre piețe a produselor, pentru gospodărirea cu maximum 
de grijă a fondului de marfă, astfel ca nimic să nu se irosească, au creat 
posibilitatea desfacerii unor cantităti suficiente de produse agro-alimentare 
de bună calitate. Astfel, în primele cinci luni ale anului au intrat la fondul 
de stat cu 40,2 la sută mai multe legume și cu 324,6 la sută mai multe 
fructe decît în perioada respectivă din 1969. Zilele trecute, redactorii și co
respondenți ai ziarului nostru au întreprins un raid în Capitală și în cîteva 
județe ale țării, prilej cu care s-au confirmat încă o dată aceste rezultate.

BUCUREȘTI
Ora 6. Piața „Progresul". Ora este 

matinală pentru alte sectoare comer
ciale, dar piața este deja animată de 
larma și forfota obișnuită, cotidiană 
a sute de cumpărători. Tonetele, stan
durile. rafturile unităților de legume 
și fructe, cele ale. comerțului inter- 
cooperatist sau individual sînt inva
date de verdele proaspăt al trufan
dalelor. La aceeași oră, în piața U- 
nirii, rafturile oferă cumpărătorilor 
— numai prin unitățile întreprinderii 
de legume și fructe — 3 600 kg de 
cartofi noi și de toamnă, 4 C00 kg de 
varză, 2 000 kg de ceapă, 1 000 kg de 
salată, 2 600 kg de roșii, peste- 500 kg 
de castraveți de seră, căpșuni, cireșe 
etc. Vizităm și piețele Piscului, Tra
ian, Ilie Pintilie, Obor, Rahova. Do
robanți și G. Coșbuc. Aceeași Ima
gine : există mari cantități de legume 
și fructe din noua recoltă. într-un cu- 
vint, piața este bine aprovizionată. 
Sint reliefate eforturile unităților de 
producție și ale celor de desfacere de 
a asigura pieței cantități corespunză
toare de produse, necesare consumu
lui cotidian.

TIMIȘOARA
Corespondentul nostru Cezar Ioana 

consemnează : ...Piața „Timișoara- 
700“, cea mai nouă upitate de des
facere a legumelor. Pe tonete se află 
salată, ceapă verde, roșii frumos a- 
ranjate, — intr-un cuvînt cam tot 
ceea ce își dorește o gospo
dină. Găsesc în piață toate mărfu
rile de care am nevoie, dova
dă stă faptul că plec acasă cu 
sacoșa plină" — ne declara Ana Po
pescu din str. C. Brediceanu. Sîntem 
informați că în numai trei zile s-au 
vindut 2 100 kg de roșii, 4 500 kg gu- 
lioare, 5 000 kg cartofi. 172 kg de spa
nac și alte legume. O situație simi
lară întîlnim și in piețele „Reșiței", 
„Bălcescu" și „Badea Cirțan".

ALBA IULIA
La rîndul său, corespondentul nos

tru Ștefan Dinică informează : 
Deși orașul a trecut prin momente 
grele, urmare a revărsării apelor, 
pulsul comerțului cu legume a rămas 
constant, oferind în permanență 
populației produse proaspete și în 
cantități îndestulătoare. în întregul 
județ au fost vîndute, în primele 5 
luni ale anului, produse în valoare 
de 13.66 milioane lei, depășindu-se 
cu 10 la sută prevederile inițiale. Este 
semnificativ că, în luna mai — peri
oadă în care inundațiile au creat 
greutăți mari prin izolarea localită
ților, s-au desfăcut în plus față de 
plan legume în valoare de peste 
750 000 lei, depășindu-se astfel rea

(Urmare din pag. I)

Se spune că, de obicei, calamitățile 
de asemenea proporții au și trista 
menire de a exacerba ceea ce este 
mai înjositor în om, de a face ea 
egoismul, individualismul să-și ara
te fețe cu precauție ascunse în con
diții normale de teama sancțiunii 
morale pe care ar administra-o spi
ritul sănătos al unei colectivități. 
Realitatea dramatică a zilelor noas
tre din mai a infirmat o asemenea 
aserțiune. Oamenii, zeci de mii de 
oameni au făcut dovada, fără osten
tație, firesc, că nu mai sint robii in
dividualismului, că au conștiința a- 
partenențef lor la un destin social, 
că sînt parte a unei colectivități so
cialiste, ale cărei trăsături le repre
zintă.

Am văzut la Chiperești, în apro
pierea Iașilor, un deal întreg prăvă
lit peste casele oamenilor. Imagine 
de apocalips ; niciodată nu mi s-a 
părut mai hidos rinjetul pămintului 
și mai dezolant strigătul mut al că
suțelor îngropate. Un bărbat, o fe
meie și un ciine stăteau acolo, în 
amurg, lingă o grămăjoară de lu
cruri salvate. In tăcerea sinistră a 
locului, între viscerele pămintului și 
apele miloase care se întindeau în 
vale, decupată din lumea Înconjură
toare, imaginea aceasta era de un 
tragism absolut, fără Ieșire, fără 
speranță. Dar apropiindu-mă de acei 
oameni și schimbînd doar citeva cu
vinte, a apărut brucc un alt raport 
intre ei și lume. Nu erau singuri, 
încă înainte de a fi ieșit din
tre ruine, le fusese repartizat un 
loc de casă, cooperativa se angajase 
să-i ajute, erau la marginea satului 
camioanele cu mîncare și haine și 
numai drumurile răsturnate și podu
rile risipite le împiedicaseră să a- 

lizările aceleiași perioade a anului 
trecut.

TÎRGU MUREȘ
Corespondentul nostru Lorând 

Deâki transmite : mecanismul apro
vizionării funcționează normal. „Fon
dul de legume și fructe desfăcut 
către populație in ultimul timp 
este cu 20 la sută mai mare 
decit in perioada respectivă a a- 
niior precedenți" — ne-a spus Mili- 
că Giurcă, directorul I.L.F. Mureș. 
Am făcut o vizită în mai multe pie
țe. Concluzia : într-adevăr, în unită
țile de desfacere a legumelor și fruc
telor din Tîrgu Mureș, Sighișoara, 
Reghin, Luduș etc. se găsesc In pre
zent cantități importante de legume 

• Varietate, bogăție, produse pe gustul tuturor (Piața „Obor", la primele ore ale dimineții)

• LegumeJe proaspete, fructele aromate iți fac cu ochiul Foto : S. Cristian

jungă pînă la ei. Este posibil ca acei 
oameni năpăstuiți să fi avut pentru 
întîia oară revelația solidarității 
umane, să fi simțit nu compasiunea, 
nu mila societății, cl umărul el băr
bătesc și sincer, pentru că aceasta o 
legea socialismului, o lege care prin
de rădăcini tot mai adinei în pămîn- 
turile noastre.

Nu vor putea fi uitate acele 
frînturi de zile în care muncitorii — 
membri de drept ai glorioasei noas
tre clase muncitoare, care și în a- 
ceastă imprevizibilă bătălie și-a a

Conștiința socialistă
firmat forța de organizare, capacita
tea morală ce o investește cu rolul 
de clasă de avangardă a societății 
întregi -- își curățau mașinile ca pe 
niște odoare, nu vor putea fi uitați 
cei care au lucrat două și trei schim
buri, fețele istovite și bărboase ale 
bărbaților, milioane de bărbați, care 
au salvat averi nemăsurate. Dovezi 
impresionante ale noului mod de a 
privi avutul obștesc, de a considera 
fabrica, uzina ca pe propria avuție, ce 
se cere apărată, păstrată. Cum altfel, 
dacă nu așa, ne vom explica rămî- 
nerea zile și nopți în fabrică a mii
lor de muncitori — în timp ce casele 
lor erau amenințate de apele dez
lănțuite — pentru a apăra tot ce se 
putea apăra, pentru a face totul ca 
producția să stagneze cit mai puțin 7 

de sezon. S-a primit un ajutor prompt 
și din , partea județelor Su
ceava, Teleorman, Ilfov, Brașov ș.a., 
ceea ce a făcut ca greutățile provo
cate de inundații să nu aibă urmări 
asupra aprovizionării cu legume.

BUZĂU
După cum relatează corespondentul 

nostru Radu Gheorghiu, deși în
tregul bazin legumicol al județului 
a avut de suferit de pe urma 
inundațiilor, aprovizionarea se desfă
șoară în condiții bune. Calitatea pro
duselor este un titlu de cinste pentru 
unitățile de valorificare și furnizori : 
cooperativele agricole Scurtești, Ghe- 
rășeni, Brădeanu — mari producă
toare de legume. Miercuri dimineața, 
in toate cele 35 de centre de vînzare

Sîht fapte care atestă atașamentul 
organic față de realitățile socialismu
lui, care arată că socialismul nu este 
pentru cei mulți o noțiune teoretică, 
un țel abstract. El își află echivalențe 
practice în ceea ce am construit. 
Realitățile industriei și agriculturii 
noastre socialiste sînt rodul muncii 
conștiente a oamenilor și ei știu că 
sint nu numai producători, minuitori 
ai unor bunuri, ci și proprietarii lor, 
știu că bunăstarea individuală de
pinde de propășirea avutului obștesc.

S-a glosat mult pe seama

individualismului funciar al țără
nimii, pe așa-zisul ei „egoism" pri
mordial. S-au întreprins veritabile 
mitologii rurale, nu de dragul frumu
seții miturilor, ci pentru a se dovedi 
neclintirea moravurilor unei clase 
tradiționale. Dar iată că milioane de 
țărani, a căror mentalitate s-a modi
ficat radical la școala noilof rea
lități sociale, au sărit în apărarea 
avuției comune, s-au îngrijit de ani
malele cooperativei, de mașinile coo
perativei, de hambarele comune, ne- 
maivorbind de faptul că au înălțat di
guri, au primit in casele lor pe cei 
rămași fără adăpost, iar în momen
tul de față participă la cea mai 
vastă, cea mai hotăritoare campanie 
agricolă din cite s-au cunoscut aici. 
Evident, întreagă această mobilizare 

de legume și fructe ale orașului Bu
zău, intraseră cantități sporite de le
gume.

Faptul că, în piețele sau unitățile 
de desfacere din unele localități lip
sesc anumite sortimente, că se oferă 
uneori cumpărătorilor mărfuri fără 
aspect comercial, se datorește defec
țiunilor care mai persistă în reparti
zarea fondului de marfă, neglijențe
lor în ce privește păstrarea produse
lor. Organele de valorificare trebuie 
să ia, în continuare, măsuri în vede
rea repartizării mai judicioase a fon
dului de marfă și asigurării unui 
drum cit mai scurt între unitățile de 
producție și piață, astfel ca popu
lația să beneficieze în permanență de 
produse în cantități îndestulătoare, 
proaspete și de calitate superioară. 
Acesta este dezideratul numărul unu 
al comerțului cu legume.

umană, întreaga solidaritate pro
bează statornicirea unor noi relații 
intre oameni, verifică profundul 
umanism al societății noastre. Saltul 
in conștiințe se dovedește a fi cu lim
pezime o cucerire spirituală a socia
lismului. O cucerire ce aparține tutu
ror locuitorilor meleagurilor noastre 
românești, deopotrivă românilor, ma
ghiarilor, germanilor, care, în mo
mentele grele ale catastrofei, ca și a- 
cum, în eforturile de refacere, mun
cesc cu tenacitate alături, au fost și 
sînt animați de aceeași dorință fier

binte ca totul să reintre cît mai 
repede in normal, ca țara să pășească 
mai departe pe făgașul socialist spre 
care au năzuit și pentru care luptă 
împreună.

Miile de împrejurări deosebite, mii
le de fapte eroice săvîrșite în modul 
cel mai firesc, cel mai simplu, aduc 
dovada practică — a ceea ce știam, 
a ceea ce am afirmat și altă dată pe 
temeiul altor realități — că astăzi 
ideile socialismului reprezintă în
săși gindirea noastră despre lume. 
Vorbind de procesul de formare a 
conștiinței socialiste — este de 
la sine înțeles că pe „drumul spinos 
al înțelegerii", cum îl numea un mare 
scriitor — mai sînt de străbătut noi 
etape. Nașterea și desăvîrșirea con
științei socialiste presupun un pro-

Pentru îmbunătățirea aprovizionării 
populației cu carne și lapte 

VINDEM STATULUI
PRODUSE PESTE PLAN

Telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

In telegrama adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
personal, de către comitetul de partid 
și consiliul de conducere al coopera
tivei agricole de producție „Viața 
Nouă" din comuna Sintana, județul 
Arad, se spune, între altele : Membrii 
cooperativei, români, germani și de 
alte naționalități, sînt hotărîți să spo
rească eforturile pentru a-și aduce 
contribuția la compensarea pagubelor 
suferite în urma calamităților. Pentru 
a veni în ajutorul celor ce au suferit 
de pe urma inundațiilor, noi am dat 
30 tone cereale și am depus în contul 
sinistraților 383 000 lei. în același scop 
vom mai da 100 mieluțe și 100 purcei 
ințărcați. Din partea membrilor coo
peratori s-au dat 27 tone cereale, 
55 000 lei și multe obiecte și alimente. 
In urma publicării recentei hotărîri a 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului de Miniștri, 
cooperativa noastră va beneficia în 
acest an de un/Venit suplimentar în 
valoare de 319 000 lei. Ne angajăm să 
livrăm statului peste prevederile con
tractuale pe anul curent, cantitatea 
de 27 tone carne, 10 000 ouă și 100 tone 
legume. Vom munci cu hotărire pen
tru îndeplinirea exemplară a sarcini
lor ce ne revin, conștienți fiind că 
astfel contribuim la satisfacerea ce
rințelor crescînde ale populației țării 
noastre.

Membrii cooperativei agricole Bir- 
za, comuna Valea Standului, județul 
Dolj. se arată în telegrama consiliu
lui de conducere al cooperativei, au 
luat cunoștință cu deosebit interes de 
conținutul hotărlrii privind îmbunătă
țirea prețurilor de cumpărare a ani
malelor și a produselor animaliere, 
precum și de celelalte măsuri de dez
voltare a zootehniei. Studiind posi
bilitățile ce Ie avem, ne angajăm ca, 
în afara contractelor încheiate cu sta
tul pînă acum să mai livrăm 3 200 kg

Măsuri în interesul
tuturor consumatorilor

Ing. Nicolae MANTA
inginer șef-adjunct — Șantierul 2
Grupul de șantiere I.C.H.
Porțile de Fier

Am studiat în amănunțime hotărî
rea privind îmbunătățirea prețurilor 
de cumpătare a animalelor și produ
selor animaliere, precum și alte mă
suri de stimulare a dezvoltării zoo
tehniei. Ea coincide, ca moment, eu 
eforturile uriașe ale poporului nos
tru pentru dezvoltarea întregii eco
nomii naționale și pentru diminua
rea calamităților naturale, pentru 
refacerea economiei naționale in 
zonele in care stihiile naturii s-au 
dezlănțuit cu furie. Cu ocazia adu
nărilor care au avut loc zilele trecute 
pe șantiere, loturi și schimburi, în 
care s-a dezbătut această hotărire, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii de 
pe șantierul nostru, conștienți că, prin 
aceste măsuri se va putea asi
gura o abundență de produse agro- 
alimentare, așa cum prevăd hotări- 
rile Congresului al X-lea și ale Ple
narei C.C. al P.C.R. din martie a.c., 
au subscris din toată inima la hotă
rîrea luată.

Hotărîți să contribuim la transpu
nerea în viață a politicii partidului, 
ni vom strădui cu întreaga noastră 
capacitate constructivă să dăm viață 
sarcinilor mari care ne stau In față 
aici, la „Porțile luminii".

Ovidia STAN
muncitoare la fabrica de tricotaje 
„Tînăra gardă“-București

Am discutat cu colegele din secție, 
majoritatea gospodine și mame, des
pre hotărîrea luată pentru îmbună
tățirea prețului de cumpărare a ani
malelor, al cărei scop il înțelegem 
bine, pentru că fiecare vrem să exis
te la îndemînă în magazine tot ceea 
ce avem nevoie pentru cămările 

ces vast, complex, de durată. Dar 
disponibilitățile sufletești, spiritul de 
sacrificiu și solidaritatea, mărturisite 
emoționant de faptele umane ce au 
traversat marea încercare, demon
strează ce nucleu puternic s-a conso
lidat în morala. în convingerea și 
gindirea oamenilor, cît de puternic au 
pătruns în inimile tuturor ideile par
tidului cu privire la rosturile omului 
in noua orinduire, la demnitatea și 
țelurile existenței.

Acum e vremea zidirii, liniștea și 
munca noastră trebuie gîndite în- 
tr-o largă perspectivă. In luna mai 
1970, poporul a scos la Iveală un ca
pital spiritual inestimabil, rodul unui 
sfert de veac de strădanii, răsplata 
cuvenită pentru marile energii chel
tuite. în lumina care s-a a- 
prins în conștiințele noastre, orice 
mișcare se va vedea bine, fiecare 
cuvînt și fiecard gest va cîntări mai 
mult Cînd rănile vor fi vindecate, 
cînd sate și orașe noi se vor fi ridicat 
peste ruine, cînd vom fi lăsa1 mult 
în urmă chipul anului 1970, vom 
constata cu puțină uimire că acesta 
a fost anul unei victorii. Nu am nici 
o îndoială că așa va rămîne în 
istorie, o izbîndă a rațiunii împotriva 
materiei haotice.

Forța, vigoarea acestor zile de 
mare încercare au izvorit din noua 
conștiință a oamenilor, edificată in
tr-un proces vast, delicat, cu tenaci
tatea șl priceperea unui Ingenios 
constructor, unui mare plămăditor 
de conștiințe. Arhitectul acesta al 
conștiințelor umane este Partidul 
Comunist Român a cărui clarviziune 
diriguitoare, a cărui politică dedica
tă poporului ne dau garanția că, In
diferent de împrejurările ce ne-ar în
cerca, vom păși înainte pe drumul 
visat de nenumărate generații, pe 
drumul ales de noi inșine, spre co
munism 1 

carne de bovine. 4 500 kg carne de 
porc și 50 000 litri lapte de vacă.

Comuniștii, toți oamenii muncii — 
români și maghiari — din comuna 
Cojocna, județul Cluj — se spune, 
între altele. în telegrama comitetului 
comunal de partid și a consiliului 
popular comunal, au primit cu multă 
satisfacție recenta hotărire a parti
dului și guvernului nostru privind 
îmbunătățirea prețurilor de cumpă
rare a animalelor și produselor ani
maliere. Ca urmare a aplicării pre
vederilor hotărîrii. vom realiza un 
venit suplimentar de peste 417 mii 
lei. Ne angajăm să muncim cu abne
gație și devotament pentru a realiza 
și depăși sarcinile de producție pe a- 
cest an. Vom livra peste prevederile 
contractuale 40 tone carne de bovine, 
150 hl lapte de vacă, 60 hl lapte de 
oaie, 10 000 ouă și 340 tone sfeclă de 
zahăr.

In telegrama comitetului comunal 
de partid Vădastra, județul Olt, se 
spune : Cooperativele agricole din co
mună vor livra peste plan in acest an 
3 tone carne de bovine, 7 tone carne 
de porcine, 5 000 litri lapte de vacă, 
2 000 litri lapte de oaie, precum și im
portante cantități de ouă și lină, ob- 
ținind, în urma aplicării hotărîrii, ve
nituri suplimentare de peste 200 000 
lei.

In telegrama comitetului de partid 
al comunei Sălard, județul Bihor, se 
arată, intre altele : Locuitorii comu
nei. în frunte cu comuniștii, ne an
gajăm să vindem la fondul centrali
zat al statului peste planul nostru ini
țial : 44 tone grîu, 40 tone porumb, 40 
tone cartofi, 46 tone legume, 1,8 tone 
carne, 50 capete bovine. 110 hectoli
tri lapte și 20 juninci.

Membrii cooperativei agricole din 
satul Tomnatic, comuna Lovrin, ju
dețul Timiș, întruniți în adunarea 
generală, și-au exprimat hotărîrea de 
a-și intensifica eforturile pentru o cît 
mai bună aprovizionare a populației 
și de a contribui la compensarea 

noastre. Ne declarăm de acord cu 
această hotărire pentru că, ne-am 
gîndit noi, producătorii vor munci 
cu mai multă tragere de inimă dacă 
strădania lor ' vă fi mai' bine încu
rajată^ SțlimuleriteJu materiale . dat? 
azi vor rodi' încă din'acest an și ‘mâi 
ales în anii următori în folosul nostru, 
al tuturor.

Știm că a crescut consumul Ia 
multe categorii de alimente, pen
tru că fiecare dintre noi dorește să-și 
hrănească familia, copiii cît mai 
bine, cît mai consistent. Pentru a- 
ceasta însă, așa cum se arăta în ho- 
tărîre. crescătorii de animale trebuie 
să fie retribuiți pe măsura efortului 
sporit ce li se cere. La îmbunătățirea 
prețului de achiziție vom contribui și 
noi, în calitate de cumpărători. Vor
bind între noi, așa ca de la om la om, 
ne-am gîndit că salariile noastre 
s-au mărit in ultimul timp. Pe de 
altă parte, hotărîrea prevede ca în 
magazine să se mențină neschim
bate prețurile la sortimentele ieftine, 
in special.

Am înțeles că această hbtărîre, ca 
și multe altele luate de partidul și 
statul nostru, este îndreptată spre 
binele nostru, că este o măsură chib
zuită, luată la timp și că ea va duce 
intr-adevăr treptat la îmbunătățirea

MUNCA
(Urmare din pag. I)

pină forfota intensă a 
muncii.

— Nu ținem seama 
de numele zilei, ci de 
numele nostru de 
muncitori, rostește cu 
un accent sobru 
Gheorghe Ivănescu, 
șef de atelier și co
mandant al batalionu
lui 1 din gărzile pa
triotice ale Combina
tului Textil-Arad. E 
un om care a făcut 
războiul, dar chipul 
lui mal poartă încă 
trăsăturile îngrijorării 
și efortului prin care 
a trecut in ultimele 
săptămini.

Da, sub acest nume 
de muncitori, care în
totdeauna a fost în
conjurat de cinste șl 
demnitate, se dezvă
luie acum și mai eloc
vent forța unei clase, 
fermitatea și hotărîrea 
de a contribui la refa
cerea stricăciunilor, la 
recuperarea pagubelor 
suferite. Și acest lucru 
nu se poate realiza de
cît prin muncă, prin 
înzecirea eforturilor 
depuse.

— Am fost obișnuiți 
ca duminicile să le pe
trecem împreună. în 
familie, spune Marina 
Farkaș, filatoare. A- 
cum insă, de trei du
minici ne întilnim abia 
după amiaza pentru 
că soțul meu lucrează 
la fabrica de mobilă 
iar eu aici, la filatură.

— Și nu e greu ?
— Greu ? Dar dacă 

peste "noi ar fi venit 
apele Mureșului, ar fi 
fost jnai ușor ? Ne 
bucurăm că putem să 
dăm, să ajutăm noi pe 
alții și nu să fim aju
tați.

Tesătoarea Aneta 
Fakelmann își lasă 
războaiele în grija u- 
nei tovarășe de muncă 
pentru ca să poată 

schimba cîteva cuvinte 
din care rețin : „Nici 
un sacrificiu din par
tea noastră nu va fi 
prea mare. In ritmul 
acesta vom reuși să 
realizăm și să depășim 
planul anual".

Sînt cuvinte pe care 
le confirmă și' Florea 
Mihai, secretarul co
mitetului de partid, și 
ing. Vasile Leb, direc
torul comercial al uzi
nei, demonstrînd că 
prin măsurile luate, 
prin orele suplimentare 
lucrate duminica, plin 
reducerea la minimum 
a opririi utilajelor, 
pînă la sfîrșitul lunii 
iunie se vor recupera 
toate pierderile dato
rate stagnărilor din 
zilele și nopțile de 
crîncenă încleștare cu 
apele Mureșului. Și a- 
ceasta în condițiile în 
care uzina arădeană 
sprijină substanțial 
refacerea Întreprinde
rii textile „Tirnava" 
din Mediaș, greu lo
vită de furia apelor. 
28 de oameni, 28 de 
mecanici de la finisaj 
și filatură, s-au de
plasat la Mediaș pen
tru a repune cit mai 
grabnic în funcțiune 
utilajele și instalațiile 
avariate de inundații. 
Iar în acest timp, cei 
rămași aici își folo
sesc toată priceperea 
pentru recondiționarea 
unor mari cantități 
de stofe năclăite de 
apele miloase ce au 
invadat Întreprinderea 
din Mediaș. Numai 
pină la 31 mal au fost 
recondiționate stofe in 
valoare de 6 milioane 
lei.

...Privesc un val de 
catifea cord adus de 
la Tîrnăveni. E un 
șomoiog de cîrpă ră
sucită, îmbibată cu 
noroi, înnegrită de a-

pierderilor suferite !n urma calami
tăților. Ne angajăm — se arată in te
legrama comitetului de partid și con
siliului de conducere al cooperativei 
agricole — să livrăm peste plan 37 
tone griu, 41 tone porumb, 400 tone 
sfeclă zahăr, 110 tone cartofi, 628 tone 
legume, 115 tone struguri. 91 tone 
fructe, 400 hl lapte, 13 tone carne. 
Asigurăm conducerea partidului și 
statului nostru și pe dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că organizația de partid 
și toți membrii cooperatori sîntem 
hotărîți să muncim cu și mai multă 
însuflețire pentru a da viață măre
țelor' sarcini pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste.

Telegrama trimisă de membrii co
operatori din comuna însurăței, jude
țul Brăila, precizează : membrii coo
peratori se angajează să susțină prin 
muncă politica justă a partidului. 
Vom mări angajamentul inițial, ast
fel ca, pînă la sfîrșitul acestui an, să 
livrăm. în plus la fondul central a! 
statului, 3 tone carne de pasăre, 2 
tone carne de porc, 200 hl. lapte de 
vacă și 5 tone carne de bovine.

Avantajele pe care le oferă noua 
hotărire constituie pentru noi un im
bold puternic pentru a crește și vin
de statului mai multe animale, pen
tru a valorifica pe bază de contract 
cantități sporite de produse — se a- 
rată în telegrama comitetului de par
tid și consiliului de conducere al co
operativei agricole Arsura, județul 
Vaslui. Ne angajăm ca să vindem 
statului peste plan un număr de 30 
porci cu o greutate de 3 tone, 2 tone 
carne de bovine și 1 500 litri lapte de 
oaie. Asigurăm conducerea partidu
lui, pe dumneavoastră, scumpe tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că organiza
ția comunală de partid, locuitorii a- 
cestei comune își vor spori în viitor 
contribuția la îmbunătățirea aprovi
zionării populației.

aprovizionării muncitorilor cu carne) 
cu lapte și alte alimente, pe măsura 
preferințelor și puterii de cumpăra
re a fiecăruia.

Maria STERESCU
gospodină
str, Vintilă Vodă, nr. 17, Buzău

Avînd mai multă carne de ,vită șl 
de porc înseamnă, dacă ne gindim 
bine, un lucru principal pentru noi, 
gospodinele. De aceea socot bineveni
te, măsurile luate pentru a se obțin' I» 
un spor de produse animale. Mi-a..A 
făcut bugetul familiei și am ajuns 
la concluzia că săptămînal voi chel
tui cu 62 lei mai mult. Ce se va pro
duce în schimb ? Aud că numai coo
perativele din județul nostru s-au 
angajat să producă în plus 63 tona 
carne, că în viitor vor produce in
comparabil mai mult. Noi, gospodine
le, subscriem din inimă la aceste mă
suri, deoarece sînt în interesul nos
tru, al familiilor noastre. Am dori 
ca măsurile de stimulare a produc
ției să fie coroborate cu o mai bună 
organizare a desfacerii. In acest fel 
se va reuși să se îmbunătățească a- 
provizionarea.

pele murdare. Trecută 
prin băi de spălare, 
prin aburi și valțuri, 
dar, mai ales, prin 
mîinile acestor femei 
și bărbați, stofa Își re
capătă culoarea ei de 
un galben auriu și 
unduirea caldă a cati
felei, își recapătă va
loarea, își recapătă 
rostul ei, acela de a 
îmbrăca oameni. Și 
descopăr, in acest mă
runt episod, forța oa
menilor de a șterge 
urmele dezastrului 
prin care am trecut, 
forța muncii de a re
face, de a înnobila, de 
a înfrumuseța tot ce 
a fost stricat, degra
dat, urîțit de stihiile 
naturii. Prin această 
forță, și ogoarele Își 
vor recăpăta culoarea 
aurie a rodului, și ca
sele dărîmate vor re
naște mai înalte și 
mal frumoase, și su
ferințele se vor șterge 
mal grabnic din me
moria celor năpăstuiți 
de urgia inundațiilor.

La vibrantul apel al 
partidului, toate zilele 
săptămînii au acum 
un singur nume : nu
mele muncii. Pentru 
că prin muncă vom 
îndeplini întocmai tot 
ceea ce ne-am pro
pus, prin muncă asi
duă ne înfăptuim pla
nurile. sarcinile, nă
zuințele.

P. S. La plecarea din 
uzină aflu că la club 
are loc un spectacol 
dat in beneficiul sinis- 
traților de elevii sco
lii generale nr. 5 din 
Arad. Un moment de 
veselie, de emoții și 
ingenuitate In decorul 
unei zile de muncă. 
Pentru că și copiii în
țeleg să contribuie, 
după puterile lor, prin 
munca lor, la ștergerea 
tuturor urmelor lăsate 
de urgia apelor.
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în diferite ramuri ale economiei, și 
Îndeosebi in industria construcțiilor 
de mașini, participarea la recupera
rea imenselor pagube provocate de 
calamități — prin suplimentări sub
stanțiale ale angajamentelor inițiale 
de depășire a sarcinilor anuale de 
plan la sortimentele solicitate de be
neficiarii interni și 
— este condiționată 
de aprovizionarea 
uzinelor cu canti
tăți sporite de me
tal. în combinate
le siderurgice, in 
toate unitățile in
dustriei metalur
gice sint mobiliza
te, de aceea, noi 
rezerve, noi posi
bilități de depăși
re a producției 
planificate de me
tal, de majorare a 
angajamentelor a- 
sumate la începu
tul anului în în
trecerea socialistă.

— Judecind 
ritmul 

cu care 
a fost 
in per-

de' peste hotare 
iu mod hotăritor

le revine acum sarcina de mare răs
pundere de a reface cit mai grabnic 
aceste stocuri care s-au dovedit a li 
salvatoare în momentele dificile. 
S-au înregistrat, pe de altă parte, 
anumite nerealizări ale sarcinilor de 
plan, provocate, în principal, de lu
crul cu un efectiv redus de munci
tori și de stagnări, ambele impuse 
de mobilizarea oamenilor Ia preia-

cocs n-a început, încă, aici. In plus, 
după cum știți, numeroși siderurgiști 
gălățeni continuă să-și desfășoare 
activitatea zilnică în afara combina
tului, la diguri, participind la stăvi
lirea furiei Dunării, la prevenirea 
inundării părții de jos a orașului.

— Ce întreprind unitățile din 
industria metalurgică pentru 
a-și aduce o cit mai mare con-

Reconstrucția are nevoie 
de cît mai mult METAL

după 
normal 
metalul 
pompat 
.nanență, inclu
siv in zilele de 
extremă încor
dare, pe arte
rele economiei 
naționale, s-ar 
părea că indus
tria metalurgică 
n-a avut prea 
mult de suferit 
de pe urma 
inundațiilor ca
tastrofale care 
șjcPU abătut a- 
supra țării noa
stre.

într-adevăr, 
poate spune 

că industria me
talurgică n-a fost 
afectată in mod 
direct de calami
tățile din luna 
n-au pricinuit,

se

SIDERURGIȘTII RĂSPUND 
URGENȚELOR ECONOMIEI

și-au asumat sarcina de a realiza în 
plus, peste angajamentele inițiale, 
2 000 de tone fontă, 1 900 tone de sle- 
buri, 2 800 tone oțel de convertizor 
și electric. 5 000 tone de tablă groasă, 
375 tone de sîrmă trasă și 1 100 tone 
de utilaje de turnare și piese de 
schimb. Este cît se, poate de semni
ficativ faptul că, în ciuda greutăți
lor de aprovizionare provocate de

avarierea căilor 
de comunicație și 
a marilor efor
turi depuse pen
tru prevenirea i- 
nundațiilor, atît in 
luna mai, cît și in 
ansamblu pe cele 
5 luni care au 
trecut din acest 
an. Combinatul si
derurgic din Ga
lați și-a depășit 
sarcinile de plan, 
realizind peste 
prevederi o pro
ducție globală în 
valoare de 18 mi

lei și o 
marfă

înlesniri la prestările
de

in

servicii efectuate
de cooperația 
meșteșugărească 
zonele sinistrate

scopul refacerii cît mai

ÎN ZONELE CALAMITATE

Eforturi intense

© ANGAJAMENTELE INIȚIALE AU FOST SUPLIMENTATE LA COCS CU 3 000 TONE, 
LA FONTA CU 4 000 TONE, LA OTEL CU 4 800 TONE, LA LAMINATE FINITE PLINE CU 
6 000 TONE ® MAXIMUM DE OPERATIVITATE IN SATISFACEREA COMENZILOR UR
GENTE © AMPLĂ ANALIZA A POSIBILITĂȚILOR DE REDU CERE A CONSUMURILOR 

PROPRII DE COCS SI METAL

Convorbire cu ing. Ștefan CONSTANTINESCU
adjunct al ministrului industriei metalurgice

mai. Puhoaiele 
practic, nici avarii 

ale instalațiilor siderurgice, nici dis
trugeri de materii prime, semifabri
cate sau produse metalurgice finite. 
Deteriorarea unor căi de comunicații 
și perturbările survenite în transpor
turi s-au resimțit, însă, din plin in
tr-o ramură ca a noastră, care con
sumă în permanență cantități uriașe 
de minereuri și de alte materii prime 
și materiale. Pentru ca activitatea 
productivă să nu se întrerupă în pe
rioadele în care legăturile cu bazele 
de aprovizionare și cu porturile erau 
stînjenite, intr-o serie de unități s-a 
apelat la stocurile tehnologice de ma
teriale și semifabricate. Siderurgiștilor

timpinarea inundațiilor și de per
turbările survenite în alimentarea cu 
energie. Considerăm că nu este ca
zul să precizăm aici mărimea totală 
a pierderilor de producție. Aceasta 
deoarece avem convingerea că, prin- 
tr-o muncă bine organizată și în
cordată. toate rămînerile in urmă 
vor fi recuperate în scurt timp.

— In prezent activitatea
desfășoară pretutindeni normal 1

— Da, cu o singură excepție : 
Combinatul siderurgic din Galați. 
Din cauza inundării căii ferate direc
te Brăila — Galați, transporturile se 
fac pe o rută ocolită și mult mai 
lungă : via Tecuci. Refacerea stocu
rilor de materii prime și mai ales dc

se

Angajamentele suplimentare 
în întrecerea socialistă

fflrmare din pag. I)

sionantă unanimitate, să sporească e- 
forturile în muncă pentru a produce 
mai multe bunuri materiale și a par
ticipa astfel in măsură cît mai mare 
la compensarea pierderilor pricinuite 
de inundații.

Pe baza reanalizării posibilităților 
de care dispun, întreprinderile in
dustriale din județul nostru au hotă- 
rit să-și majoreze angajamentul pe 
care și l-au luat inițial în întrecerea 
socialistă cu 40 milioane lei la pro
ducția marfă, cu 6 811 000 lei la ex
port și să obțină economii la prețul 
de cost în valoare de peste 14 mili
oane lei. în acest fel. pe întreg anul 
1970 întreprinderile din județul Ar
geș vor produce peste plan mărfuri 
în valoare de 100 milioane lei, vor 
livra suplimentar la export produse 
în valoare de 38 milioane Ici și vor 
obține economii de 34 milioane lei ia 
prețul de cost.

In urma suplimentării angajamen
tului vor fi produse în plus încă 
3 500 tone benzină, 1 300 tone motori
nă. 2 700 tone păcură, piese de schimb 
in valoare de 10 milioane lei, 50 auto
turisme de teren, 4 454 mc prefabrica

te din beton, mobilă și mobilier in 
valoare de 3 044 000 lei, confecții din 
textile in valoare de 6 800 000 Ici și 
alte produse.

Rezultatele primelor cinci luni, pe
rioadă in care întreprinderile noastre 
au obținut peste plan produse in va
loare de 78 706 000 lei, aproape ju
mătate din angajamentul pe care ni 
l-am asumat in întrecere fiind astfel 
realizat, ne dau garanția că vom în
făptui întocmai și chiar vom depăși 
și aceste angajamente majorate. La 
rîndul lor, oamenii muncii din agri
cultura județului sînt ferm hotăriți 
să-și sporească contribuția la mai 
buna aprovizionare a populației, la 
creșterea fondului central de produ
se agricole. Față de angajamentul 
inițial vor fi predate in plus la fon
dul de stat 800 tone legume, 441 tone 
carne, 200 111 lapte, 350 tone fructe și 
alte produse agroalimentare.

încredințăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
munci zi și noapte pentru» a obține 
rezultate superioare în toate domeni
ile de activitate, pentru a contribui 
cu toate forțele la redresarea econo
miei, la progresul și prosperitatea 
patriei.

fribufie la recuperarea pagube
lor provocate de inundații eco
nomiei naționale, la asigurarea 
condițiilor pentru îndeplinirea 
întocmai a planului pe acest an 1 

— După retragerea apelor, au fost 
satisfăcute cu maximum dc operati
vitate toate solicitările și comenzile 
urgente de materiale necesare reluă
rii activității economice normale în 
întreprinderile sau sectoarele nemij
locit afectate de , inundații. Este 
vorba, intre altele, de 450 tone de 
cărămizi refractare livrate Combi
natului chimic din Tîrnăveni, Uzinei 
de produse sodice din Ocna Mureș și 
unor întreprinderi afectate din 
Gherla și din Tirgu Mureș, de 300 
tone de țevi sudate executate de 
uzina „Republica" din Capitală pen
tru întreprinderea de conducte ma
gistrale din Mediaș și de alți 500 m 
de conduct^, expediate toț de la, „Re
publica", la Satu-Mare, pentru a 
servi la refacerea rețelei'de alimen
tare cu apă a acestui oraș. S-a tre
cut, totodată, la reprogramarea exe
cuției unor comenzi. într-o ordine 
mai judicioasă, prioritate acordîn- 
du-se, bineînțeles, întreprinderilor 
sau sectoarelor de activitate în fața 
cărora stau in prezent sarcini de o 
amploare deosebită.

în întreprinderile metalurgice a 
început, de asemenea, analizarea a- 
mănunțiiă a tuturor posibilităților și 
rezervelor de reducere a consumuri
lor proprii de cocs -și de metal, de 
sporire a producției de oțel-beton, 
tablă și profile laminate. Pe această 
bază, colectivele Combinatului side
rurgic din Hunedoara și 
lalte unități metalurgice 
țul Hunedoara au hotărît 
plimenteze angajamentele 
inițial cu 3 000 de tone la 
1 000 tone la laminate finite pline. 
De altfel, in primele 5 luni ale a- 
cestui an ele au produs — peste plan 
— 8 410 tone de otel și 2 320 tone de

■ laminate finite plin» și fier-beton 
pentru construcții. Numai întreprin
derea metalurgică din Aiud și-a ma
jorat 
cerea 
tone 
lării, 
pentru industria metalurgică 
tone de oțel electric.

De asemenea, siderurgiștii

ale celor- 
d;n juc'c- 
să-și su- 
asumate 

cocs și cu

angajamentele luate în înțre- 
socialisfă pe acest an cu 1100 
utilaje de turnare pentru oțe- 
200 tone de mașini și utilate

și 50

gălățeni

CÎNTECUL 
RECONSTRUCȚIEI

La Satu-Mare — primii 2 000 de tineri 

în tabere de muncă patriotică

lioane 
producție 
vindută și încasa
tă de 34 milioane 
lei. La rîndul lor, 
metalurgiștii ie
șeni s-au angajat 
să producă peste 
plan, pînă la sfîr- 
șitul anului, 2 200 
tone de țevi din 
oțel (în loc de 400 
tone cît prevăzu- 
seră inițial) și 
2300 tone de pro
file îndoite (in loc 
de 600 tone).

Șirul acestor e- 
xemple ar putea 
continua. Din da
tele de care dis
punem în prezent 
reiese că, pe an
samblul ramurii, 
angajamentele i- 
nițiale de depăși
re a sarcinilor a- 
nuale de plan 

la cocs de la 5 500 , 
33 300 
50 050 
finite 
tone.

în
grabnice a gospodăriilor popu
lației din zonele sinistrate, 
Biroul Comitetului Executiv 
al UCECOM a hotărît să a- 
corde înlesniri pentru prestă
rile de servicii privind con
strucții noi, refacerea locuin
țelor, reparația instalațiilor de 
apă și electricitate, 
rea comenzilor 
lor de mobilă 
construcției de 
țurilor de apă, 
biecte de folosință îndelungată 
și altele. Pentru asemenea lu
crări a căror valoare depășeș
te 1 500 Iei, se reduce cuantu
mul acontului de Ia 30 la sută 
Ia 15—25 la sută, iar numărul 
ratelor lunare sporește între 
18 pină la 24.

De aceste prevederi vor be
neficia salariații din întreprin
derile și organizațiile socia
liste, membrii cooperației meș
teșugărești și pensionarii din 
zonele care au avut de sufe
rit de pe urma calamităților 
naturale.

executa
și a reparații- 
și tapițerie, a 
garduri, a pu- 
reparații de o-

pentru salvarea 
și valorificarea

lemnului

Sub faldurile tricolorului, ce 
se înalță spre vîrful catargului, 
2 000 de uteciști și uteciste din' 
școlile sătmărene, în uniformele 
albastre ale brigăzilor de mun
că patriotică, raportează că sint 
hotăriți să participe cu tot ela
nul și abnegația la vindecarea 
grabnică a rănilor provocate 
orașului lor de puhoaiele re
vărsate ale Someșului. Este unul 
din emoționantele momente pe 
care le-am înregistrat. la festivi
tatea de deschidere a celor trei 
tabere de muncă patriotică ce 
a avut loc la Satu-Mare, în pre
zența tovarășului Iosif Uglar, 
prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, a altor condu
cători ai organelor județene, mu
nicipale de partid și de stijt. 
Angajamentul solemn al celor 
2 000 de tineri uteciști — elevi 
ai școlilor profesionale și licee
lor orașului — a și început să 
se materializeze. Ei participă Ia 
lucrări importante : demolează 
casele distruse, stivuiesc mate
rialele recuperate, descarcă zeci 
de tone de cărămizi din vagoa
ne, curăță școli și stadioane, re
condiționează produse, lucrează 
nemijlocit pe șantiere pentru 
grăbirea construcțiilor de locuin
țe. în cursul verii alți și alți ti
neri brigadieri, eșalonați în se
rii de cite 21 de zile, vor conti

nua acțiunea începută în aceste 
zile. .

Cu prilejul festivității de 
inaugurare a taberelor de 
muncă patriotică, tinerii au 
adresat tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU o telegramă, in 
care, printre altele, se spune : 
..Prezența dumneavoastră, iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
și a celorlalți conducători de 
partid și de stat în mijlocul 
populației municipiului și jude
țului nostru, în momentele dra
matice ale inundațiilor, a con
stituit pentru noi, tineretul săt- 
mărean, ca și pentru toți cetă
țenii, un ajutor material și mo. 
ral de neprețuit., un imbold în 
întreaga noastră activitate de 
slujire pină la sacrificiu a mi
nunatului nostru popor. Noi, ti
neretul municipiului Satu-Mare, 
fără deosebire de naționalitate, 
însuflețiți de înaltul sentiment 
al patriotismului, ne angajăm 
să muncim exemplar pentru a 
ne aduce- întreaga contribuție la 
normalizarea cît mai grabnică 
a vieții economice și sociale pe 
meleagurile noastre, pentru a 
duce mai departe nobila tradiție 
de muncă pusă in slujba înflo- 
ririi și prosperității patriei noas- 
tre dragi."

OCTAV GRUMEZA
corespondentul „Scînteii"

au fost majorate
la 8 500 tone, la fontă — dc la 
Ia 37 300 
la 54 850 
pline — 
Desigur, 
telor suplimentare ale metalurgiștiior, 
și mai ales defalcarea pe sortimente 
a producției ce se va realiza în plus 
vor putea fi precizate abia după ce 
principalii noștri beneficiari, și îndeo
sebi cei din industria construcțiilor 
de mașini, își vor fi formulat cererile 
suplimentare, adică pe la mijlocul lu
nii iunie.

— Pe ce 
continuare, 
de metal?

— Este cît se
sporurile de producție trebuie să se 
realizeze neanărat fără a suplimenta 
importurile de materii prime : „bn- 
latlțele" rămîn aceleași. Pe de o par-,, 
ț.»,. ntent.ia tuturor siderurgiștilor se-. 
,încjj;g3Pții,., șp.re asigurarea unei-su
perioare valorificări a cocsului și a 
metalului, prin exploatarea cu para
metri ontimi a tuturor agregatelor și 
instalațiilor. Pe de altă parte, spre 
obținerea unor cantități sporite de 
laminate din fiecare tonă de metal, 
prin respectarea strictă. pe întreg 
fluxul procesului de producție, a teh
nologiilor de fabricație recomanda le 
de specialiști, prin practicarea pe 
scară largă a toleranțelor negative 
și a unor șutaje cît mai judicioase, 
prin continua îmbunătățire a calită
ții produselor si reducerea sistema
tică a rebuturilor. Planurile de mă
suri tehnice și organizatorice întoc
mite la începutul anului sînt revizui
te și Îmbunătățite cu cea mai mare 
atenție, în scopul valorificării a noi 
și noi rezerve de producție, 
de aceea, convingerea că 
producției suplimentare pe care o 
vor realiza 'siderurgiștii se va situa 
la înălțimea cerințelor stringente ale» 
economiei, că angajamentele asuma
te de fiecare colectiv, mai mari și 
mai mobilizatoare ca oricînd, vor fi 
înfăptuite întocmai.

tone, Ia oțel — de la
tone, iar la laminate
de la 27 600 la 33 600 
volumul total al angajamen-

căi se va 
sporirea

poate de

(Agerpres)

In județul Vaslui

Reluarea grabnică a activității în 
unitățile afectate de inundații și re
cuperarea deficitelor de producție sint 
două mari direcții de acțiune al- 
lucrătorilor 
lui, 
tivul 
din 
de recentele ____  ,
Au suferit pagube 216 sectoare de ex
ploatare, 49 de fabrici și 12 sectoare 
de mecanizare și transport. S-au de
teriorat sute și sute de km de instala
ții de scos-apropiat, au fost distruse 
drumuri forestiere în lungime de cir
ca 2 500 km și căi ferate forestiere pe 
circa 260 km, precum și importante 
cantități de material lemnos, dc mo
bilă — fără a epuiza lista impresio
nantă a daunelor. Cum acționează 
colectivele din unitățile de exploatare 
și industrializare a lemnului în ve
derea înlăturării efectelor calamități
lor naturale, sporirii producției și 
suplimentării livrării unor produse 
pentru reconstrucție ? Redăm cîteva 
secvențe ale acestei munci titanice, 
înregistrate de corespondenții ziaru
lui nostru.

ale 
din industria lemnu- 

la care se adaugă impera- 
lichidării doborîturilor de vînt 

masivele forestiere afectate 
calamități naturale.

BACĂU

asigura. în
producției

limpede că

Avem, 
volumul

Convorbire realizată de
Adrian PRODAN

Complex intercooperatist 
de ingrășare 
a berbecuților

VASLUI. — Recent s-a dat in 
folosință totală Complexul inter- 
cooperatist pentru îngrășarea. 
berbecuților de la Rîșești. Cons
truit prin cooperarea unui nu-
măr de 10 cooperative agq,cole 
de producție și cu ajuto
rul
are

acest obiectiv
eficiență economică

statului, 
o 

deosebită. Beneficiul anual pro
venit din livrarea către benefi
ciari a berbecuților, care în 120 
de zile ajung la o greutate me
die de 35 kg, se cifrează la peste 
3 600 000 lei. Investițiile totale 
vor fi amortizate în mai puțin 
de un an și jumătate. To
talul veniturilor anuale întrece 
13 600 000 Iei. Demn de remarcat 
este faptul că, prin îmbunătăți
rea indicilor de exploatare și fo
losirea mai judicioasă a spațiului 
existent, in 320 boxe, cît cuprind 
cele 8 tronsoane, pot fi ingrășați 
32 000 berbecuți, cu 2 000 mai 
mult decit prevederile inițiale. 
Complexul dispune de o stație 
automată, care, în timp de o oră, 
poate pregăti circa 9 tone furaje 
combinate, pe bază de proteine, 
șroturi de floarea-soarelui, sare, 
făină de porumb, tărițe și făină 
din fibroase de fin natural și lu- 

• cernă. Obiectiv de amploare, 
construit in coordonatele progra
mului național de dezvoltare a 
zootehniei, complexul de la Ri- 

; șești a fost construit intr-un 
timp record : două luni de zile.

Uzina mecanica din Roman. Se execută reglajul final al unui nou lot de mașini-unelte pentru prelucrarea lemnului
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în județul Bacău, unitățile combi
natului de exploatare și industriali
zare a lemnului au primit din plin lo
vitura dată de calamitățile naturale : 
peste 20 de funiculare Și alte utilaje 
de transport au fost scoase din func
țiune ; au fost distruse sau avariate 
aproape 300 km de drumuri auto, 11,2 
km de căi ferate forestiere, un mare 
număr de poduri și podețe ; se apre
ciază că au fost dezrădăcinați sau du
horiți de vini și viituri peste 70 000 
mc masă lemnoasă. Datorită întreru
perii accesului la gurile de exploata
re', fabricile au început să simtă lip
sa materiei prime. în localitățile Dof- 
teana, Căiuți, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Bacău, unitățile de industriali
zare au lucrat un timp sub capacita
tea lor de producție. Ieșirea din 
această situație impunea și impune în 
continuare aplicarea unor măsuri e- 
nergice, o muncă asiduă, de zi și 
noapte, pentru refacerea drumurilor, 
punerea în funcțiune a instalației de 
scos-apropiat și transportul masei lem
noase. Comandamentul unic format în 
acest scop dirijează, în aceste zile, cu 
grijă și competență, întreaga activitate 
de refacere a frontului de lucru. Fo
restierii, dotați cu buldozere, excava
toare, tractoare lucrează intens în 
Valea Asăului, Dărmănești, Ciobănuș, 
Cașin, Sulța și alte sectoare de ex
ploatare mai greu lovite de calami
tăți.

La Cristuș, în Munții Tarcăului, o 
dislocare puternică de pămînt a blo
cat intrarea in gura de exploatare. 
Aproape 10 000 mc masă lemnoasă, 
gata fasonată, este expusă sufocării. 
Salvarea ei depinde de degajarea 
grabnică a pămîntului de pe drumul 
de acces. Buldozere, tractoare, auto
camioane și un mare număr de oa
meni lucrează aici în mod continuu. 
După cum ne-a informat inginerul 
loan Croitoru, directorul general al 
combinatului, pînă Ia 10 iunie dru
mul spre această exploatare va fi re
deschis. Aceleași mari și rodnice e- 
forturi se depun și pentru înlătura
rea avariilor de pe drumurile de ac
ces la exploatările forestiere din sec
torul Ciobănuș, Tg. Ocna și Căputea- 
nu. La Rădvău și Hotar, muncitorii 
din cadrul întreprinderii de construc
ții forestiere s-au angajat să dea în 
exploatare, cu 15 zile mai devreme, 
două drumuri noi. O muncă cu ade
vărat titanică s-a desfășurat la re
facerea podului mare de peste Trotuș, 
înspre comuna Asău. La ora actuală, 
toate funiculareie și celelalte instala
ții de transport din exploatări func
ționează. Doar bazinele Răcăciuni, 
Trebiș și Heltiu au mai rămas izo
late. Aici se muncește cu indîrjire, 
pentru ca cei 20 000 mc de masă lem
noasă din aceste exploatări să fie sal
vați și valorificați.

cauza inundațiilor, șl-au reluat lu
crul la întreaga capacitate". Dar, 
după două zile, apele au pătruns din 
nou în unele din halele gaterelor. 
Răspunzînd chemării organizațiilor 
de partid, toți' muncitorii din acest 
important sector al economiei jude
țului — care asigură circa 28 la sută 
din producția de cherestea a țării —- 
fără a-și cruța eforturile, au lu
crat zi și noapte cu autopompele, cu 
ajutorul găleților la evacuarea apei. 
Rind pe rind, motoarele, cuptoarele» 
de forță și celelalte instalații au fost 
demontate, uscate, rebobinate, după 
caz și apoi remontate. în perioada de 
stagnare a celor opt fabrici, pierde
rile de producție s-au cifrat la 25 mi
lioane lei. Activitatea unităților bene
ficiare începuse să întimpine nea
junsuri din lipsa a circa 8 000 mc 
cherestea.

Tncepind cu ziua de 20 mai. cele opt 
fabrici de cherestea și-au reluat din 
nou lucrul, iar „REDRESAREA PRO
DUCȚIEI" a devenit cuvint de ordina 
pentru toți forestierii suceveni. Cup
torul mașinii de forță de la fabrica 
..Dorna Foresta", care, in momentul 
întîinirii cu puhoaiele, fiind incandes
cent, a explodat — funcționează a- 
cutn din plin.

— Normalizarea treptată a produc
ției s-a făcut cu prețul unor eforturi 
eroice din partea tuturor muncitori
lor — ne spunea tovarășul Vasile 
Sava, director general al Combina
tului de exploatare și industrializare 
a lemnului Suceava. Organizarea lu
crului în schimburi prelungite, de cite 
10 și chiar 12 ore, munca de dumini
că, exploatarea și întreținerea mai 
rațională a utilajelor, creșterea volu
mului de transport, fasonarea corectă 
a materialului lemnos — sint doar cî
teva din măsurile care ne-au dat po
sibilitatea ca, în timp de numai o săp- 
tămină, să recuperăm întreaga pro
ducție pierdută, iar la 29 mai, deci, 
cu 3 zile înainte de termen, să rapor
tăm realizarea integrală a sarcinilor 
de Plan aferente primelor cinci luni 
ale anului. Au fost create astfel toa
te condițiile pentru suplimentarea an
gajamentului pe acest an cu 1 000 mo 
placaje, 500 
se, 3 000 mp 
te și 12 000 
nelaminate.

Furtunile 
pămînt 
duri, 
100 000 mp material lemnos. Aceas
tă mare avuție a țării trebuie 
salvată de la degradare. în acest 
scop s-au format echipe speciale de 
intervenție care, zi și noapte, lucrea
ză la darea în exploatare a instalații
lor și a drumurilor forestiere dete
riorate pe o lungime de 265 km. O 
parte din aceste drumuri sînt refă
cute pe baza unor noi proiecte. De a- 
semenea, în bazinul superior al Bis
triței, unde s-au înregistrat ultimela 
doborîturi, au fost concentrate im
portante forțe tehnice, printre care 22 
tractoare de mare tracțiune, 170 fe- 
răstraie mecanice și altele. Ca urma
re, pierderile de producție la opera
țiunile de scos-apropiat și fasonat au 
fost recuperate, fabricile de cherestea 
primind in luna mai, in plus, 27 000 
mc bușteni de rășinoase și foioase. 
De la 29 mai, toate unitățile de ex
ploatare și industrializare a lemnu
lui din județul Suceava lucrează cu în
treaga capacitate ; forestierii suceveni 
și-au suplimentat angajamentul inițial 
cu o producție în valoare de 9 mili
oane lei, ajungînd astfel la o cifră 
totală pe acest an de 25 milioane lei.

tone plăci fibro-lemnoa- 
binale, 2 000 mp parche- 
mp de plăci aglomerate

și vîntul au doborît la 
porțiuni mari de pă- 

care însumează aproape

NEAMȚ

kilo- 
dobo-

masă

SUCEAVA
La numai trei zile de la retrage

rea apelor, în jurnalul de evenimen
te al județului Suceava se consemna 
în mod lapidar : „cele opt fabrici de 
cherestea, care au avut de suferit din

0 h o ® □ a
(Urmare din pag. I)

crărilor de întreținere a culturilor. 
In cooperativele agricole din județul 
Ilfov s-a încheiat prima prașilă la 
porumb, iar a doua a fost făcută pe 

42 la sută, din suprafețe. La floatea- 
soarelui și'sfecla de zahăr s-a înche
iat și cea de-a doua prașilă. Prășitu! 
porumbului este avansat și in județele 
Brăila, Ialomița, Dolj, Prahova, Ga
lați și Buzău, realizîndu-se 78—88 la 
sută din suprafețele cultivate. Cu 
toate că plantele au crescut iar 
buruienile au invadat multe supra
fețe, in unele județe lucrările de în
treținere se desfășoară în ritm ne
satisfăcător. In județele Dîmbovița 
și Argeș, de exemplu, suprafețele pe 
care s-a făcut prima prașilă la po
rumb reprezintă numai 23 și respec
tiv 11 la sută din cele ocupate cu a- 
ceastă cultură. Șe știe că anul tre
cut, ca și în ceilalți ani, suprafețe 
mari de culturi au fost compromise 
sau au dat recolte cu mult sub posi
bilități tocmai datorită faptului că 
nu au fost prășite Ia vreme sau chiar 
nu au fost prășite deloc. De

aceea, sub nici un motiv nu se poate 
admite să existe culturi agricole ne
îngrijite corespunzător. Evoluția vre
mii, este adevărat, a împiedicat des
fășurarea normală a lucrărilor în

0 O
la calitate, 
folosite în 
mecanizate

o
bat
bui
cele
ca această lucrare să se execute mai 
repede, la un nivel calitativ superior,

La prășit vor tre- 
primul rînd mijloa- 
care fac cu putință

PRAȘILA ESTE VITALA
PENTRU RECOLTĂ

4

cîmp. Dar munca agricolă trebuie 
făcută în condițiile oferite de natură. 
Indiferent de evoluția vremii, lucră
rile de întreținere a culturilor trebuie 
executate fără întîrziere și la un nivel 
agrotehnic ridicat, fără nici un ra-

f
iar costul ei să fie mai redus. In 
condițiile unei îmburuienări puter
nice a culturilor, determinată de 
ploile abundente, este necesar să se 
intervină peste tot și cu prașile ma
nuale. De aceea se impune mobiliza-

rea tuturor cooperatorilor la execu
tarea acestei lucrări de care depinde 
nivelul viitoarei recolte. Organiza
țiile de partid și consiliile de condu
cere din cooperativele agricole să 
manifeste inițiativă și răspundere, 
antrenind pe toți cooperatorii, de la 
cei tineri pină la cei virstnici, la 
lucrările de întreținere 
lor. Nici un '

a culturi- 
locuitor al satului 

nu trebuie să rămînă în afara aces
tei importante acțiuni. Acum, cînd 
întreaga țară este mobilizată pentru 
a vindeca pierderile pricinuite de 
inundații, fiecare țăran, fiecare lucră- 

, tor din întreprinderile» agricole de stat 
să considere ca o înaltă îndatorire 

. patriotică participarea sa activă la lu
crările agricole de sezon. Pagubele 
suferite de agricultură ca urmare a 
revărsării apelor trebuie să fie com
pensate și prin obținerea, în acest 
an, a unor recolte mari Ia hectar. 
Ele se hotărăsc acum. Tocmai de 
aceea îngrijirea exemplară a cultu
rilor trebuie să preocupe în cea mai 
mare măsură organele de partid și 
de stat, direcțiile agricole, pe^ toți 
oamenii muncii din agricultură.

Niciodată frumoasele păduri ats 
Neamțului n-au fost atît de sfirte- 
cate. Vîntul a ajuns la 140 
metri pe oră. Prima furtună a 
rit un număr uriaș de copaci 
proape 1 300 000 metri cubi de
lemnoasă ; a doua a pus la pămînt 
alți 576 000 metri cubi. în noaptea de 
13 spre 14 mai, a treia furtună devas
tatoare a bintuit in codrii Neamțului. 
Arbori uriași, de peste 100 de ; 
erau culcați într-o clipită.

Cele trei furtuni au doborît la ; 
mînt peste 2 100 000 metri cubi 
masă lemnoasă, adică aproape 
două ori cantitatea de lemn ce 
exploatează în județ în răstimpul 
nui an. A fost întocmit un adevărat 
plan de bătălie. Mii și mii de silvicul
tori și tăietori, din zori și pînă noap
tea tîrziu, duc cu succes această bătă
lie pentru salvarea lemnului doborît 
de furtuni. Despre mersul lucrărilor 
ne-a dat amănunte inginerul Eugen 
Covic, directorul inspecției silvice a 
județului : ..Pină acum, am salvat 
1 500 000 metri cubi de rășinoase și fo
ioase. Restul rășinoaselor doborîte Ie 
vom valorifica în întregime pină în 
luna august". Am mai aflat că în frun
tea acestei lupte eroice se află lucră
torii silvici și ai sectoarelor de ex
ploatare din raza ocoalelor Tirgu- 
Neamț, Văratec, Pipirig. Pierduți in 
secularii codri ai Neamțului, mii de 
oameni muncesc cu încordare pentru 
a valorifica, fără nici o pierdere, a- 
ceastă mare bogăție a țării.

ani.

pă-
de 
de 
se
u-

Gheorghe BALTA
Ion MANEA 
Ion PREDA 
corespondenții „Scînteii1
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UN DRAMA TURG

DE REALĂ VALOARE
Comemorăm anul acesta împlinirea 

unui sfert de veac de la moartea 
prematură — la numai 38 de ani — 
a lui Mihail Sebastian, autorul roma
nelor ,.De două mii de ani“, „Orașul 
cu salcîmi", „Femei", „Accidentul", 
a numeroase eseuri, articole de cri
tică literară, teatrală și, mai ales, al 
cunoscutelor piese : „Jocul de-a va
canța’, „Steaua fără nume", „Ulti
ma oră", „Insula".

Admirator al tradiției noastre cul
turale, orientat de un fin discernă- 
mînt, Mihail Sebastian a fost — prin 
scrisul său — și un neobosit îndru
mător și susținător al creațiilor de 
valoare la apariția cărora era martor. 
Se ocupa cu deosebit Interes intelec
tual de fenomenul cultural și artistic 
autohton, căutînd 6ă desprindă ten
dințele lui fundamentale. De aceea, 
fizionomia spirituală a scriitorului 
se poate desprinde nu numai din c- 
pera literară propriu-zisă. Pentru a-i 
defini complet personalitatea, se cere 
urmărit și în destul de vasta sa acti
vitate de gazetar, critic, eseist, des
fășurată mai ales în coloanele revis
telor : „Cuvîntul", „Universul lite
rar", „Contimporanul", „România li
terară", „Revista Fundațiilor", „Ram
pa", „Reporter", „Viața românească".

Ca o dovadă a justeței spiritului 
său critic, ne amintim de poziția pe 
care a luat-o în legătură cu piesa 
„D’ale carnavalului", cu prilejul unei 
reluări la Teatrul Național. Împotri
va opiniei generale — și mai ales a 
„specialiștilor" — că această comedie 
a lui Caragiale nu e la înălțimea o- 
perei maestrului și că e sortită unui 
nesfîrșit lanț de Insuccese. Sebastian 
a arătat cu argumente adînc gindite 
că „D’ale carnavalului" iși are locul 
în fresca satirei caragialești, fără 
nici un fel de concesie. Cariera ulte
rioară a piesei l-a confirmat. Cu altă 
ocazie, la premiera piesei „Apă vie" 
a lui Victor Ion Popa, Mihail Sebas
tian, deși prieten cu autorul și pre- 
țuindu-i activitatea de scriitor și re
gizor, n-a ezitat să-și exprime^ cu 
sinceritate opinia despre această lu
crare pe care o socotea nereușită at.ît 
ca scriere dramatică, cît și ca punere 
în scenă.

Prin întreaga sa activitate, de scrii
tor, de ziarist, de critic și de profe
sor, Mihail Sebastian, deși tînăr, se 
impunea, în ansamblul mișcării noas
tre culturale, ca un intelectual cu o 
remarcabilă maturitate, ca un scrii
tor de talent, cu deosebire ca un dra
maturg de reală valoare. Dramatur
gia sa se constituie ca o oglindă a 
condiției intelectualului în societatea 
capitalistă, păstrind nu o dată forța 
documentului neprelucrat, viu. Tea
trul său este o denunțare a univer
sului închis al societății burgheze, a- 
păsător, ostil avînturilor generoase, 
aspirațiilor nobile și pure, dar propice 
în schimb ferocității rechinilor de 
tipul marelui industriaș Grigore Buc- 
șan sau cameleonilor de soiul anga- 
jaților redacției lui Borcea, cinici, 
lipsiți de principii, lipsiți de scrupule.

Nu puțini exegeți au evidențiat la 
Sebastian, care era, așa cum am vă
zut, un admitâtor fervent al lui Ca- 
ragiale și un fir creator (situații, 
tipuri, atitudini) descendent din tra
diția marelui nostru dramaturg. Ceea 
ce este sigur : teatrul lui Sebastian 
relevă și un dotat scriitor satiric. Așa 
de pildă, „Ultima oră" denunță fără 
cruțare lipsa de echitate socială, 
domnia bunului plac ; mecanismul 
presei finanțate prin șantaje și prin 
tot felul de afaceri dubioase ; cel al 
sistemului de promovare a valorilor ; 
lipsa de fundament obiectiv al auto
rității.

în fața unor asemenea realități so
ciale dure, a unei structuri ce îm
pinge cu perfidie ființa umană la 
alienare, la modificarea personalității
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• Afurisitul de bunic : PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
• Marile vacanțe : FESTIVAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. la gră
dină - 20.
a Jurnalul unei cameriste : CA
PITOL — 9,15; 11,30; 14; 16,15;
18,30, Ia grădină — 20,15.
• procesul : CAPITOL — 21.
• Warlock : LUMINA - 8,30—15,3» 
în continuare; 18,15; 20,45, CRIN- 
GAȘI — 16; 18; 20.
• Program pentru copil : DOINA
— 10.
• Vînătorul de căprioare : DOI
NA — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Cel 1 000 de ochi al doctorului 
Mabuse : REPUBLICA — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 
8,30; 11; 13,30; 10; 18,30; 21, STA
DIONUL DINAMO — 28,15, GRĂ
DINA CAPITOL — 20.
• Misteriosul X din cosmos : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, GRĂDINA DOINA — 
20,15.
• Dansînd sirtakl : FAVORIT — 
10; 15,30; 18; 20,30.
a Așteaptă piuă se întunecă : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, EXCELSIOR — 8,45; 
10; 13,30; 18; 18,30; 21, MELODIA
— 8,45; 11; 13.30: 16; 18,30; 20,45, 
GRADINA EXPOZIȚIA - 20.
• Comedlantii : CENTRAL — 9; 
12; 15; 18.
• Adelheid : CENTRAL - 21.
• Micul lustragiu : CINEMATE
CA — sala Union — (bilete la 
casă) — 8; 10,30; 13; 15,30; 18; 20,30.
• Barajul voinței ; Ore tragice, 
ore eroice ; Tara întreagă ca un 
singur om : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• Acțiunea „Vulturul- : BUCEGI
— 10; 15,30; 18; 20,30, la grădină
— 20,15.
• Fredy șl cîntecul preriei i 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,30: 20.30.
• Jocul care ucide : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 10; 
15,30: 18; 20,15.
• Răzbunătorul î GRIVIȚA — 
10,30; 16: 18,15; 20.30, FLOREASCA
— 10; 15,30; 18; 20,30, ARTA — 
9,30—11.30 în continuare; 15,30; 18. 
la grădină — 20.
• Dragoste la Las Vegas : FLA
CĂRA - 14; 16; 18; 20.
• Castelul condamnațllor: RA
HOVA — 10,30; 15,30; 18, la gră
dină — 20,15.
• Cînd tu nu ești : BUZESTI — 
14; 16,15;, la grădină — 20,45.
• Un cuib de nobili : BUZEȘTI
— 18.30.
• Picioare lungi, degete lungi : 
DACIA — 8.30—20,30 în continua
re, PROGRESUL — 10; 15,30; 18, 
GRADINA PROGRESUL PARC
— 20.
• Snlendoare în iarbă : UNIREA
— 10; 15,30; 18: 20,15, POPULAR
— 10; 15,30; 18; 20,15.
• Anchetatorul din umbră : GRA
DINA UNIREA — 20,15. 

și abandonarea aspirațiilor morale 
nobile, autorul nu reușește să vadă 
altă soluție de salvare și protest de- 
cît visul care devine un adevărat 
personaj în opera lui Sebastian. Ne
mulțumiți de condiția morală pe care 
le-o impune cadrul și relațiile socia
le. eroii lui Sebastian aspiră către o 
fericire care este de fapt doar iluzia 
ei, către trăirea într-un plan strict 
imaginar, incompatibil cu realitățile 
vieții. Ei mînuiesc cu grație, cu 
dezinvoltură, armele umorului, ale 
ironiei și comit cu voluptate gesturi 
gratuite, atunci cînd nu se resem
nează doar la a primi cu scepticism 
filozofic loviturile soartei. Se află în 
aceste soluții limitele viziunii sociale 
a lui Sebastian.

Act complementar existenței, crea-

Evocări 
de Sică Alexandrescu 

despre 
MIHAIL SEBASTIAN

ția dramatică a lui Sebastian traduce 
— mai ales la nivelul sentimental și 
mai puțin la cel ideatic — iluzia spe
cifică intelectualului însingurat al so
cietății capitaliste : cea a posibilității 
de a rămine în afara degradării uma
ne specifice epocii. O dată cu această 
iluzie, ridicată la rang de principiu 
afirmativ, în opera scriitorului iși 
face loc, puternic, amărăciunea re
simțită aproape nemediat de pe urma 
artificiului și limitelor unei atari 
condiții. De altfel, înseși personajele 
teatrului său sînt imaginate în situa
ții artificiale și au o vagă corespon
dență cu realitatea.

Deși eroii lui Sebastian se apropie 
prin suferință de înțelegere, ei nu o 
ating cu gîndul, precum cei ai lui Că
rnii Petrescu. Ei ignoră prezența cîm- 
pului de luptă și sînt departe de ideea 
necesității ei. Atinși de viermele 
îndoielii, ei continuă totuși să mai 
creadă, o dată cu Mihail Sebastian, 
că „sînt anumite refuzuri care valo
rează cît o acțiune". Fără a realiza, 
deci, limitele sociale și umane ale 
„protestului în genunchi".

Aș mai consemna, în con
textul acestor succinte conside
rații faptul că din întreaga o- 
peră a lui Sebastian respiră 
un suflu de optimism, care îmblîn- 
zește despărțirile și îndulcește renun
țările, ca și cum le-ar dori a nu fi 
definitive ; cu toate că unii dintre 
eroii și eroinele lui — ca Miroiu și 
Mona, ca Ștefan și Corina — parcă 
înfricoșați ca viața să nu aștearnă 
peste visuri cenușiul dezamăgirilor,

ÎN EDITURA POLITICA 
A APARUT:

Barbara W. Tuchman 
— TUNURILE DIN AU

GUST

(O captivantă cronică a 
lunii în care a izbucnit 

primul război mondial)

• Iubita lui Graminia : LIRA — 
10; 15,30; 18, la grădină — 20.
• Bănuiala : DRUMUL SĂRII — 
10; 16; 18; 20.
• Joc dublu în serviciul secret : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, MIO
RIȚA - 10; 12; 15; 17,30; 20.
• Stăpîn pe situație : COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20.
• ...să ucizi o pasăre cîntătoare : 
VOLGA — 10; 16; 18,15; 20,30, PA
CEA — 15,45; 18; 20.
• Elvira Madigan : VIITORUL — 
16; 18; 20.
• Operațiunea Lady Chaplin : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18, la grădină — 20,15.
• My fair lady : MOȘILOR — 
10; 16, la grădină — 19,45.
• Urmărirea : MUNCA — 15,30; 
18; 20,15.
• Ctnd se arată cucuveaua : 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Operațiunea Lâontlne : TOMIS
— 9,30—15,30 în continuare; 18, la 
grădină - 20, FLAMURA — 11; 
16; 18,15; 20,30.
• Moll Flanders : VITAN — 10;
15,30; 18, FERENTARI — 15,30;
18: 20,15.
• Fantomele se grăbesc: GRA
DINA VITAN — 20. 

teatre

pun iubirii lor un terminus voit. 
Pentru că așa era fondul sufletesc 
al acestui permanent îndrăgostit de 
preliminariile iubirii, de jocul lor 
capricios și pasionant, de puritatea 
fazelor de umbră și lumină. Acestor 
preliminarii nu le putea găsi echi
valentul în jocul mai puțin subtil, și 
în general mai brutal, al realității ti
nereții sale.

Am avut bucuria să. pun în scenă, 
într-unul din teatrele conduse de 
mine, prima piesă a lui Mihail Se
bastian, „Jocul de-a vacanța". A fost 
un debut strălucit. După „Jocul" au 
trecut totuși ani de zile fără ca 
Sebastian să mai arate vreo preocu
pare teatrală. Au venit timpurile 
negre ale dominației fasciste. în epo
ca persecuțiilor rasiale hitleriste, 
Sebastian a schițat proiectul unei 
comedii care avea să devină mai 
tirziu „Steaua fără nume", piesă 
care s-a jucat în București în pri
măvara lui 1944.

După terminarea războiului, scrii
torul s-a dedicat cu fervoare activită
ții creatoare și obștești. A început o 
serie de conferințe la Universitatea 
Populară și a scris o nouă piesă — 
„Ultima oră" — pe care mi-a oferit-o 
să o joc la Teatrul Comedia, unde 
avusese loc debutul lui în dramatur
gie. Am citit cu interes noua sa 
lucrare și l-am felicitat, în primul 
rind pentru Ideea piesei, pentru ascu
țimea ei satirică și pentru ingeniozi
tatea cu care se deschidea acțiunea, 
în adevăr, actul I era surprinzător 
de teatral și caracteriza, cu mijloace 
extrem de laconice, spiritul unei în
tregi epoci. Piesa se dezvolta în mod 
fericit în actul II, dar... cel puțin 
mie, mi s-a părut că actul ultim și 
încheierea nu erau la înălțimea pri
melor două acte. I-am comunicat 
părerea cu sinceritatea care domina 
totdeauna raporturile noastre, iar el, 
de acord cu remarcile făcute, și-a 
luat piesa acasă, pentru a reface par
tea finală. După cîteva zile, în ziua 
de 29 mai 1945, avîndu-1 printre invi
tați, împreună cu alți oameni de tea
tru, Sebastian mi-a comunicat că 
„Ultima oră". în forma pe care o cu
noșteam, i-a fost primită de către 
Teatrul Național. în același timp, 
mi-a făgăduit că va scrie pentru 
Teatrul Comedia o altă piesă. S-a 
făcut ora 15. A trebuit să plece, avînd 
să țină o conferință Ia Universitatea 
Populară. Pe drum, a fost strivit de 
un camion. Eram încă la masă, cînd 
ne-a venit vestea de necrezut a mor- 
ții lui. Și nici n-am crezut-o decît în 
fața trupului său de adolescent, în
tins neînsuflețit pe o masă rece de 
piatră.

în ziua aceea erau interzise de o 
întimplare năzuințele și visele unui 
om, unui prieten, ale unui Bcriitor 
de talent, spirit luminat și intransi
gent.

A apărut revista : 
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cîntec — 11; (sala din str. Acade
miei) : Căluțul cocoșat — 11.
• Teatrul „Fantasio" din Constan
ța (la Sala Palatului) : Săracu’ 
Gică — 11.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
naâe" (sala Savoy) : Boeing-Boeing 
— 16; La grădina „Cărăbuș" — 
19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" (la Teatrul de 
vară „Herăstrău" : Viața... o Co
medie — 20.

t V
PROGRAMUL I

8,38 Deschiderea emisiunii. Mi- 
croavanpremierfi. 8,40 Gimnastică 
și muzică. 9,08 Viața satului. 10,05 
Matineu simfonic. Simfonia a 
iv-a în sol major de Gustav 
Mahler. Interpretează orchestra 
Filarmonicii „G. Enescu". Dirijor 
Mircea Crlstescu. Prezintă Llviu 
Glodeanu. 11,00 Lumea copiilor. 
Copiii vă așteaptă. „Cojocelul fer
mecat- — film pentru copil. 12,00 
De strajă patriei. 12,35 Emisiune 
în limba maghiară. 14,00 închide
rea emisiunii de dimineață. 15,00 
Deschiderea emisiunii de după- 
amlază. Campionatul mondial de 
fotbal — România — Cehoslovacia, 
înregistrarea transmisiunii de la 
Guadalajara. 16,30 Microavanpre- 
miera. 16,35 Buletin de știri. 16,40 
„Trandafir de la Bacău" — cîn- 
tece și jocuri populare moldove
nești în interpretarea soliștilor șl 
a orchestrei „Plaiurile Bistriței". 
Dirijor Aurel Iancovici. 17,15 
„Canzonissima". In program : 
Mina, Giorgio Gaber, Rocky Ro
berts șl un Impresionant număr 
de balerini. 17,55 Film serial „Oli
ver Twist" (XII). 18,30 Fragmente 
din sulta de balet „Spărgătorul 
de nuci" de P. I. Ceaikovski, în 
interpretarea orchestrei Radiodi
fuziunii suedeze. Dirijor Serglu 
Celibidache. Prezintă Florlca 
Gheorghescu. 19,00 Viața învinge 
— reportaj de Ion Sava. 19,25 A- 
nunțuri — publicitate. 19,30 Tele
jurnalul de seară. 19,50 Campiona
tul mondial de fotbal — Anglia— 
Brazilia. Transmisiune directă de 
la Guadalajara. 21,45 Film artistic 
„Aventurile Iul Destry". 22,35 Mu
zică de estradă la cererea tele
spectatorilor, 23,00 Telejurnalul de 
noapte. 23,30 închiderea emisiunii 
programului I.

PROGRAMUL n

Pînă la ora 21,45 — program 
comun pe ambele stații. 21,45 Sea
ra melomanului. Variațlunl pe o 
temă de Dlabelli, opus 120 de 
Beethoven. Interpretează pianistul 
Wiliams Naboră (S.U.A.). 22,20 Ro
man foileton „Portretul unei 
doamne" (VI). Reluarea ultimului 
episod. 23,00 închiderea emisiunii 
programului II.
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Expo-flora’70
în prezența primarului general 

al Capitalei, Dumitru Popa, și 
a unui mare număr de bucu- 
reșteni, simbătă dimineața a fost 
inaugurată, in Parcul Herăstrău, 
o interesantă expoziție de flori 
— „Expo-flora București — 
1870“.

Pe covorul verde al unei su
prafețe de 10 ha; din acest mare 
parc bucureștean sînt așternute 
cu migală și un deosebit gust 
estetic milioane de flori, arbori 
ți arbuști ornamentali, care se 
intrec să ofere vizitatorilor su
blime frumuseți ale naturii. La 
intrarea din Piața Aviatorilor, 
zeci de peluze redau in dimen
siuni nebănuite splendoarea ale- 
săturilor coborite de pe iile din 
Maramureș și Oltenia, din Ar
geș, Moldova sau Dobrogea. O 
„Poartă a sărutului", clădiți din 
verdeață, deschide calea spre 
grădina cu diferite specii de 
copaci aduși din toate colțurile 
țării și de peste hotare. Alături, 
pavilionul de flori etalează, in- 
tr-un original buchet, sute de 
specii florale. O adevărată sim
fonie de culori oferă peluzele 
amenajate de cetățenii din sec
toarele și comunele din jurul 
Capitalei, care s-au luat la în
trecere să redea cele mai minu
nate aranjamente florale. Aici se 
găsesc mii de flori crescute cu 
migală In grădinile unor gospo
dine din cartierele bucureștene.

Expoziția se întinde pînă pe 
malul lacului, unde — intr-un 
original acvariu — vizitatorii 
pot admira un frumos colt al 
plantelor de apă.

(Agerpres)

Culminația pe Dunăre
AZI-LA BRĂILA

CORESPONDENȚII „DIN AMONTE" TRANSMIT:

Viitura a trecut, atenția rămine trează!

Ieri cota apelor la Bazias a fost de 697 cm. 
ESTE PENTRU PRIMA OARA, DE LA 26 MAI 
ÎNCOACE, CIND SE ÎNREGISTREAZĂ AICI UN 
NIVEL SUB 700 CM. Pe întreg sectorul de la in
trarea în fără și pînă la Hîrșova apele fluviu
lui sînt în scădere — mai accentuată în partea

din amonte. Ușoare creșteri și oscilații se în
registrează în rest.

IN ZONELE DEPĂȘITE DE CULMINAȚIA VII
TURII PERICOLUL PENTRU DIGURI SE MEN
ȚINE. Astfel, la digurile incintelor Bechet — Dă- 
buleni, Gostinu — Greaca, Borcea de sus, s-au

semnalat înmuieri, infiltrări și grifoane care au 
fost însă repede localizate, iar digurile conso
lidate cu îngroșări, banchete, panouri de seîn- 
duri, saci cu pămînt.

AZI CULMINAȚIA VIITURII DEPĂȘEȘTE ZONA 
BRĂILEI.

Culminație viiturii pe Dunăre coboară pe cursul inferior al fluviului, atin- 
gînd, azi și în zilele următoare, cote maxime la Brăila, Galați și în Deltă. Cu 
toate acestea, nivelul general al apelor Dunării se menține ridicat, depășind 
în numeroase zone cotele de inundație chiar și după trecerea viiturii propriu- 
zise. Datorită suprasolicitării la. care au fost supuse în această primăvară, cît 
și presiunii uriașe exercitate în continuare de debitele neobișnuite ale fluviu
lui, digurile sint supuse în continuare unor primejdii — infiltrații, înmuieri, 
grifoane etc. Pc tot cursul Dunării, în amonte de Brăila, alerta continuă ; ac
țiunile de supraveghere și consolidare a digurilor nu cunosc răgaz, preintim- 
pinînd orice recrudescență a inundațiilor.

MEHEDINȚI: Pe două 
fronturi

După viitură, unele porțiuni din 
diguri și taluzuri, cum sînt cele de la 
Cozia, Bistrița, Simian, Gara Tr. Se- 
verin-est, au avut de suferit din cauza 
eroziunilor produse de ape. Ca ur
mare, ele sînt consolidate cu saci de 
argilă și arocamente.

în spatele digurilor viața se desfă
șoară normal, cîmpul de bătălie mu- 
tîndu-se pe frontul activității produc
tive, unde se depun eforturi deosebite 
pentru recuperarea pierderilor, pen
tru obținerea unor producții sporite.

La Porțile de fier, activitatea con
structorilor se desfășoară în principii! 
în zona barajului deversor unde zilele 
trecute s-a turnat cel de-al 100 000-lea 
mc de beton. O activitate febrilă 
domnește și în celelalte unități in
dustriale. Țăranii cooperatori din 
județ, cu tot timpul nefavorabil din 
ultima vreme, au terminat prașila I 
mecanică în proporție de 75 Ia sută

INSULA MARE A BRĂILEI

OAMENII APĂRĂ EROIC
0 PlINE DE 70000 DE HECTARE
începind de ieri. Insula 

Mare a Brăilei a intrat in 
ultima rundă a bătăliei cu 
fluviul, după aproape 60 de 
zile și tot atîtea nopți — 
marcate, nu o dată, de dra
matice încleștări. Nicio
dată pînă acum, cele peste 
70 de mii de hectare — fa
bulosul „Bărăgan dintre 
ape", cum este supranu
mită insula — nu au avut 
de înfruntat atît de înde
lung sute și sute de mili
oane de metri cubi de apă 
ce împresoară această fer
tilă vatră de piine a țării.

Tăvălugul lichid rostogo
lit de Dunăre spre mare 
a atins ieri cota de apo
geu: 633 cm. Viitura a urcat 
rapid cotele de inundație cu 
cîțiva centimetri (de 60 de 
zile centimetrul este aici u- 
nitatea de măsură rostită, 
urmărită cu înfrigurare).

6 000 de oameni la dato
rie : ostași, membri ai găr
zilor patriotice, excavato- 
riști, buldozeriști, șoferi, 
tehnicieni și ingineri de la 
Trustul de construcții și 
îmbunătățiri funciare, sca
fandri și armata masivă, 
curajoasă, a „insularilor", 
6 000 de oameni căliți în 
ceasuri de încleștări băr
bătești, ceasuri de trudă pe 
acest scut viu în calea vii

și 70 la sută la cea manuală pe tere
nurile cultivate cu porumb, floarea- 
soarelui și sfeclă de zahăr.

C. COTOȘPAN

TELEORMAN: Pe diguri 
și în lanuri, obiectivul 
este unic — RECOLTA
Am fost, în ultimele zile, martor 

ocular la marea încercare prin care 
au trecut teleormănenii in înfruntarea 
viiturii de pe Dunăre. în acele zile 
și nopți au fost înălțate diguri pe o 
lungime de 11,5 km, s-au efectuat lu
crări de ridicare a coronamentelor șl 
de consolidare, fiind folosiți peste 
170 000 mc pămînt și 85 000 saci de 
iută și polietilenă. în această bătălie 
cu apele au fost angajați 6 500 oameni 
și peste 300 utilaje și mașini, care 
continuă să lucreze zi și noapte. în- 
trucit apele se mențin Ia cote ridica
te, amenințînd mai departe cu infil
trații și înmuieri.

turii. De la începutul di- 
luviului, și pînă acum, mîi- 
nile lor au urcat pe dig a- 
proximativ 400 000 mc de 
pămint, au ridicat banchete 
în calea infiltrațiilor pe 
76 ,k.m, au executat supra- 
înălțări pe 117 km, au fă
cut peste 400 mc de pal- 
planșe. Arsenalul tehnic a- 
dus pe dig însumează 117 
autobasculante, 127 trac
toare cu remorci, 106 scre- 
pere, 35 buldozere, șalupe, 
remorchere, dragline etc. 
Iată de ce culminația vii
turii a fost intimpinată cu 
calm, și luciditate.

Am străbătut o bună 
parte din cei peste 150 ki
lometri ai zidului ce apără 
incinta. De-o parte, numai 
apă, apă cu reflexe gălbui, 
amestecată cu miturile care 
n-au încă răgazul sedimen
tării. Din loc în loc, gră
mezi albe de saci : s-au a- 
șezat în calea apelor peste 
200 000 de saci umpluți 
cu pămînt pentru eventu
ale intervenții. Grămezi de 
fascine, rogojini, pari. A- 
devărate depozite de „mu
niții". . Din loc în loc, bul
dozerele ridică banchete în 
calea infiltrațiilor, iar sta
țiile de pompare scot din 
imensul căuș al insulei a-

ceste ape nedorite. Totul 
se desfășoară sub privirea 
atentă a' hidroamelioratori- 
lor, a proiectantului-șef.

De-o parte, deci, ape fără 
orizonturi. De altă parte, 
jos, la 2 și 4 metri diferență 
de nivel față de luciul va
lurilor ce asaltează digul, 
nesfirșita cîmpie verde clă
tinată de vînt. Lanuri, la
nuri. De porumb, de floa- 
rea-soarelui, de soia. în 
toamna trecută, pe muchia 
digului din această fertilă 
vatră au fost traversate 
spre șlepuri peste 200 000 
tone de porumb. Deci, un 
tren ce întrece lungimea 
totală a digului. Sau, ca să 
folosim alt element plas
tic, porumbul obținut din 
insulă anul trecut ar re
veni. împărțit la cei 20 mi
lioane de cetățeni ai Româ
niei, la circa 12 kilograme 
pe cap de locuitor. Adău
găm cele 20 000 tone floa- 
rea-soarelui, circa 3 500 
tone soia. „Bărăganul din
tre ape" s-a impus de la în
ceput ca un important re
zervor de cereale, carne, 
furaje. Iată ce apără oame
nii acestui colț de țară.

La ferma Filipoiu se 
prășește de zor.

— Recolta se arată mai 
bună ca niciodată, ne

în spatele acestui front de apăra
re, desfășurat pe 80 de kilometri, te
leormănenii duc in aceste zile o a 
doua și mult mai amplă bătălie pen
tru obținerea unor recolte bogate, 
pentru realizarea și depășirea sarci
nilor de plan în industrie. Peste 
200 000 țărani cooperatori, mecaniza
tori, cadre de specialiști, împînzesc 
lanurile de porumb și floarea-soare- 
lui, lucrează în grădinile de legume, 
în vii și livezi.

Eforturi susținute se depun și în in
dustria județului. La sfîrșitul prime
lor cinci luni din acest an, planul 
producției globale a fost realizat în 
proporție de 101,4 Ia sută, obținîn- 
du-se peste plan cantități însemnate 
de îngrășăminte chimice, țesături, 
prefabricate și alte produse.

Alexandru BRAD

GIURGIU: Eforturile 
continuă — pe planul 

angajamentelor 
suplimentare

Deși nivelul fluviului a scăzut față 
de culminația viiturii din 2—3 iunie, 
un vînt puternic a provocat valuri 
mari care au mușcat din diguri în 
tot cursul zilei de ieri. Pe o lungime 
de 2 200 m. digul de apărare a ora
șului se află sub o continuă și atentă 

I

spune inginerul Fănică 
Pădineanu. Insula va bate 
anul acesta propriul ei re
cord. (Anul trecut a luat 
Steagul de unitate fruntașă 
pe țară). Acum ne trebuie 
căldură. Dacă vine căldura, 
în 48 de ore firul de po
rumb saltă cu 10 centi
metri.

Nivelul fluviului a ajun» 
la apogeu. El apasă pe fie
care metru liniar de dig cu 
2 și 4 tone greutate. Digul 
rezistă, trebuie să reziste ! 
Miile de oameni sînt la 
post. Acum, aici, la Salcia, 
apa staționează. Staționează 
și la Brăila. La Mărașu 
scade cu 1 cm. Insularii 
trăiesc momentul de cum
pănă al apelor. în urmă
toarele zile, Dunărea va da 
înapoi. Bătălia împotriva 
nivelului de apogeu poate 
fi considerată ciștigată. 
Continuă insă alerta pînă. 
la retragerea definitivă a 
cohortelor de valuri de sub 
meterezele acestei cetăți a 
belșugului. Și în timpul a- 
cesta, zeci de mii de hec
tare de porumb, floarâa- 
soarelui, soia, grîu cresc 
fantastic, se apropie de 
clipa maturității lor.

Ilie TĂNASACHE

supraveghere. Pentru prevenirea ori
căror infiltrații sau eroziuni, sînt 
pregătite însemnate cantități de fas
cine, saci cu nisip, basculante ; sute 
de oameni sînt gata să intervină ope
rativ în caz de pericol. Așadar, pe 
diguri — atenție mărită ! Ce se în- 
tîmplă, însă, în întreprinderile și 
pe ogoarele salvate de la inundații ?

în primele 5 luni ale acestui an, pla
nul producției globale în industria 
orașului a fost realizat în procent do 
103 la sută. întreprinderea de prefa
bricate din beton, care a suferit de pe 
urma inundațiilor din luna aprilie, 
și-a realizat totuși planul produ'cției 
globale în procent de 105 la sută.

Paralel cu supravegherea și conso
lidarea digurilor, la care au partici
pat un număr mare de țărani coope
ratori, în cooperativele agricole șl 
I.A.S.-uri s-a lucrat continuu 2a în
treținerea culturilor prășitoare, pre
cum și în grădinile de legume. în 
același timp, acolo unde apa băltește 
au fost luate o seamă de măsuri pen
tru evacuarea ei și reînsămînțarea 

, suprafețelor respective.
Pentru diminuarea pagubelor pro

duse de calamități, colectivele din 
întreprinderile orașului Giurgiu și-au 
luat angajamente suplimentare. Ast
fel, pînă la sfîrșitul anului se va rea
liza o producție globală suplimenta
ră in valoare de 16 545 000 lei, iar 
producția marfă va fi de 17 721 00!) 
lei, obținîndu-se în acr/așl timp, un 
beneficiu de 5 200 000 lei.

Florea CEAUȘESCU J

O O.S.T.A. (la Ateneul Român) : 
Concert extraordinar dat de Or
chestra simfonică din Bamberg 
(R. F. a Germaniei). Dirijor : 
Heinz Wallberg — 20.
• Opera Română : Coppelîa — 
11; Bărbierul din Sevilla —■ 19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana
— 10,30; My fair lady — 19,30.
• Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă în colaborare cu 
Uniunea Compozitorilor organi
zează la Sala Palatului : Concert 
extraordinar de muzică ușoară 
~ 11-
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale* *4 (sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată — 10,30; Oameni 
și șoareci — 20; (sala Studio) î 
Părinții teribili — 20.
• Teatrul de comedie î Nîcnic
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra4* (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Pu- 
rlcele în ureche — 20.
• Teatrul Mic : Primarul lunii șl 
iubita sa — 10.30; Emigrantul din 
Brisbane —- 20.
• Teatrul GiUlești : Mitică... șt 
omul lui — 10; (la Sala Palatu
lui) : Nunta lui Figaro — 19,30.
e Teatrul „Ion Creangă" : Roata 
morii — 10; 16.
• Teatrul evreiesc de stat; Ma- 
zel-tov 1 — 11; Golem — 16.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste eu



Vizita delegației M. A. N.
Zi normală de lucruși a Consiliului de Stat

CosmosinCoreeană

CAMBODGIA

în regiunile sinistrate

DUPĂ CONVORBIRILE
BULGARO-MONGOLE

patriotice 
atacurile 

bazelor

cu
secutremurul 

unui baraj, 
supraviețuit 

mulți sînt

in R. P. D.

6 (Agerpres). — Un strat 
nori acoperă tot litoralul de 
Perului, impiedicind zborul 

și avioanelor militare

PERU Situație dramatică

• CIOCNIRI VIOLENTE ÎN REGIUNILE NORDICE • DECLARAȚIILE PRIN
ȚULUI NORODOM SIANUK

din teritoriul tării

In timp ce in dife
rite regiuni ale 
Vietnamului de sud 
forțele 
continuă 
împotriva
militare inamice, la 
Saigon cercuri tot 
mai largi ale popu
lației cer înlătura
rea actualului re
gim militar. Zilele 
trecute, aici a avut 
loc cea mai mare 
demonstrație stu
dențească antigu
vernamentală din 
ultimele luni. în 
fotografie : Studenți 
saigonezi protestind 
in fața clădirii așa- 
zisului parlament 
împotriva arestării 
unor demonstranți.

PHENIAN 6 — Trimisul special 
Ion Fîntînaru transmite : Sîmbătă, 
delegația Marii Adunări Naționale și 
a Consiliului de Stat ale Republicii 
Socialiste România, condusă de to
varășul Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, a

Forțele patriotice controlează 
aproximativ jumătate

PNOM PENH 6 (Agerpres). - în 
cursul acestei săptămini, presiunea 
forțelor de rezistență populară asu
pra trupelor regimului Lon Noi și a 
unităților saigoneze s-a intensificat 
considerabil, relatează din Pnom Penh 
corespondentul agenției France 
Presse. în acest sens se menționează 
că șîmbătă dimineața forțele patrio
tice din Cambodgia au reușit să-și 
instituie controlul asupra unei alte 
localități, Am Leang, situată în pro- 

. vincia Kompong Speu (72 km de Pnom 
Penh) și că, pe de altă parte, conti
nuă să se înregistreze ciocniri înver
șunate jn zona importantului centru 
Kompong Thom și în orașele Laban- 
siek și Bokeo.

în zorii zilei de simbătă, forțele de 
rezistență populară au lansat un atac 
prin surprindere asupra pozițiilor de
ținute de trupele regimului Lon Noi 
în orașul Siam Reap, situat în nor
dul țării, Ia 315 km de Pnom Penh. 
Acest atac — relatează corespon
dentul agenției Reuter — demon
strează o extindere considerabilă 
i ispre nord a zonei controlate de pa- 
t*ioții  cambodgieni. In momentul de 
față, apreciază agenția citată, aceștia 
par să controleze aproximativ ju
mătate din teritoriul Cambodgiei.

Pe de altă parte, se menționează că 
atacurile declanșate de forțele de 
rezistență populară in imediata apro
piere a capitalei cambodgiene s-au 
multiplicat. Localitatea Muk Kampul, 
situată la numai 12 
Penh, a fost teatrul 
rădice intre patrioți 
mului lui Lon Noi.

★
HANOI 6 — Corespondentul Ager

pres Corneliu Vlad transmite : Re- 
ferindu-se la recentul discurs al pre
ședintelui Nixon, Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, a declarat 
la Hanoi, în cadrul unei conferințe 
de presă, că lupta poporului khmer 
împotriva guvernului antipopular de 
Ia Pnom Penh nu este o problemă 
care privește S.U.A. Amintind decla
rația președintelui Nixon potrivit 
căreia intervenția în Cambodgia ar 
avea drept scop „salvarea" militari
lor americani, Norodom Sianuk a 
menționat că, dacă Statele Unite ar 
dori, într-adevăr, să salveze viața

soldaților lor, ele nu au decît să 
procedeze la respectarea acordurilor 
de la Geneva din 1954 privind In
dochina și să repatrieze total, ime
diat și necondiționat, forțele armate 
americane dislocate in această zonă, 

în aceeași ordine • de idei, infor
mează corespondentul nostru, ziarul 
„Nhan Dan" subliniază într-un co
mentariu că discursul președintelui 
Nixon nu poate convinge poporul 
american și popoarele lumii că agre
siunea americană în Cambodgia în
seamnă „respectarea independenței 
și neutralității" acestei țări, că esca
ladarea și extinderea războiului duc 
la „un sfirșit apropiat al războiului", 
că trimiterea trupelor americane în 
Cambodgia poate avea drept scop 
„reducerea pierderilor S.U.A." și 
„continuarea planului de retragere a 
trupelor". Nici un act de extindere 
a războiului, nici o amenințare din 
partea imperialiștilor americani nu 
pot stăvili lupta pentru independență 
și libertate a celor trei popoare din 
Indochina, scrie în încheiere ziarul.

LIMA 
gros de 
nord al 
elicopterelor 
mobilizate pentru a transporta medi
camente și alimente celor aproape 
250 000 de sinistrați.

După cum a aflat corespondentul 
nostru la Rio de Janeiro, Vasile Oros, 
în localitatea Iluaraz, distrusă aproa
pe in întregime, după 
care a provocat ruperea 
din 32 000 locuitori au 
doar 10 000, dintre care 
răniți și bolnavi. Cu eforturi deose
bite, persoanele apte de muncă, în 
număr foarte redus, de altfel, au a-

menajat de urgență un teren de ate
rizare. Dar, deocamdată nici un 
avion nu a putut sosi cu ajutoare din 
cauza vizibilității reduse. în localita
tea Andina, din provincia Yungay. 
cei circa 2 500 de supraviețuitori, din- 
tr-o populație de 30 000 de locuitori, 
s-au aglomerat pe vîrful unei coline 
așteptind salvarea. Restul au fost în- 
gropați de vii de o avalanșă cauzată 
de cutremur. Primele fotografii din 
regiunea devastată, luate din elicop
tere și analizate joi Ia Lima, prezintă 
configurații topografice cu totul noi. 
Localități întregi, ca Yungay, Caraz, 
Aija Rocuay și altele, au fost literal
mente șterse de pe harta țării. Numă
rul total al victimelor este estimat la 
peste 50 000 de persoane.

vizitat la Wonsan brigăzi pescărești 
care își desfășurau activitatea în lar
gul Mării de Răsărit. Aici, pescuitul 
constituie principala 1 îndeletnicire a 
locuitorilor. Delegația a fost înso
țită de Pak Sen Cer, membru al Pre
zidiului Comitetului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, vi
cepreședinte al Cabinetului de Mi
niștri.

La întoarcere, oaspeții, întîmpinați 
cu căldură, au vizitat o școală ele
mentară unde învață copiii revolu
ționarilor căzuți în luptă și au 
sistat la un spectacol pionieresc.

Seara, autoritățile provinciale 
orășenești au oferit o recepție 
cinstea delegației române.

Președintele comitetului popular 
al regiunii, Ghai Piong Ion, și Emil 
Bodnaraș au rostit toasturi.

r

km de Pnom 
unor lupte spo- 
și forțele regi-

BONN 6 (Agerpres) — Simbătă a 
luat sfirșit la Bonn reuniunea trimes
trială de două zile a Consiliului mi
nisterial al Uniunii Europene Occi
dentale, organism din care fac parte 
țările membre ale Pieței comune și 
Marea Britanie. Actuala sesiune a 
pus capăt unei crize îndelungate a 
U.E.O., declanșată în februarie 1969 
ca urmare a hotărîrii Franței de a nu 
mai participa la lucrările Consiliu
lui ministerial atîta timp cît membrii 
organizației nu vor respecta princi
piul unanimității în stabilirea ordinii 
de zi și nu vor renunța la intenția 
de a transforma U.E.O. într-un or
ganism supranational. Guvernul de 
la Paris a decis să ia parte la reu
niunea de la Bonn după ce a primit 
asigurări că cererile sale vor fi sa
tisfăcute.

îii centrul dezbaterilor consiliului

s-au aflat unele probleme internațio
nale actuale și evoluția economiei ță
rilor din Piața comună și a Marii Bri
tanii. Din rapoartele prezentate in 
ședința de simbătă a reieșit, intre al
tele, că balanța comercială a C.E.E. 
s-a deteriorat și că tendința creșterii 
prețurilor in țările comunitare se ac
centuează. De asemenea, rapoartele 
au apreciat că reevaluarea mărcii a 
antrenat o încetinire a dezvoltării eco
nomice in R.F.G. și o scurgere con
stantă de capitaluri .vest-germane in 
străinătate. Situația economică a 
Franței se îmbunătățește continuu, in 
timp ce s-a remarcat o tendință de 
redresare a balanței de plăți a Ita
liei. în raportul prezentat de George 
Thomson, ministru adjunct la Foreign 
Office, se apreciază că situația eco
nomică a Marii Britanii este satisfă
cătoare.

Extinderea relațiilor 
Est-Vest

CREAREA UNUI BIROU 
ECONOMIC FRANCEZ ÎN R. D. 

GERMANA
BERLIN 6 (Agerpres). — In pre

zența primului-ministru al R.D. Ger
mane, Willi Stoph, la Berlin a fost 
inaugurat un birou economic fran
cez. Președintele de onoare al Aso
ciației industriașilor francezi, Georges 
Villiers, l-a prezentat pe directorul 
biroului economic, Achille Astolfi, și 
a declarat că deschiderea biroului re
prezintă un pas important pe calea 
normalizării în continuare a relații
lor economice dintre cele două țări.

în răspunsul său, ministrul R. D. 
Germane pentru probleme economi
ce externe, Horst Solie, a subliniat 
că R.D.G. consideră deschiderea bi
roului drept un pas firesc în direcția 
dezvoltării relațiilor economice și co
merciale pașnice. Dezvoltarea preg
nantă din ultima vreme a relațiilor 
economice subliniază încă o dată ne
cesitatea de a se normaliza relațiile 
dintre cele ' ~ ■

SOFIA 6. — Corespondentul Ager
pres Gheorghe leva transmite : 
Sîmbătă a părăsit Sofia delegația de 
partid și guvernamentală a R.P. Mon
gole, condusă de J. Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., preșe
dintele Consiliului de Miniștri, care 
a făcut o vizită oficială în Bulgaria, 
în comunicatul dat publicității se 
arată că în -cadrul convorbirilor s-a 
procedat la un larg schimb de păreri 
în problemele relațiilor dintre cele 
două partide și state, precum și în 
probleme ale situației internaționale 
și ale mișcării comuniste și munci
torești. A fost semnat un acord de 
cooperare economică și tehnico-știin- 
țifică între cele două țări pe peri
oada 1971—1975.

Ambele țări, se arată In comunicat, 
condamnă politica agresivă a S.U.A. 
în Indochina și se pronunță pentru 
retragerea completă a trupelor ame
ricane și ale aliaților lor.

în problemele mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, se arată 
în comunicat, P.C.B. și P.P.R.M. acor
dă o importanță primordială întărir’i 
unității țărilor socialiste.

i

(De Ia coresponden
tul nostru S. PODINA)

Cum se desfășoară 
viața de zi cu ' 
bordul navei 
iuz-9“ 7 Iată 
detalii relatate 
ceste zile de 
sa sovietică : 
de muncă a echipaju
lui durează 16 ore. Din 
experiența zborurilor 
anterioare s-a consta
tat că în condițiile im
ponderabilității sînt 
suficiente 8 ore de o- 
dihnă pentru ca echi
pajul să-și restabileas
că pe deplin forțele. 
Orele de somn ale lui 
Andrian Nikolaev și 
Vitalii Sevastianov nu 
corespund cu orele 
nopții de pe teritoriul 
sovietic. Ei dorm cînd 
la Moscova e dimineață 
și în prima parte a zi
lei, iar în restul zilei 
și in timpul nopții lu
crează. . Timpul de 
somn a fost astfel ales 
incit să coincidă 
timpul cînd nava 
află în afara radiovizi- 
bilității directe de pe 
teritoriul U.R.S.S. Cei 
doi cosmonauți dorm 
în același timp în com
partimentul orbital, în 
saci speciali, îmbră- 
cați doar în treninguri 
ușoare. Pentru ca să 
nu plutească în com
partiment în timpul 
somnului, se leagă cu 
benzi de cauciuc. Con
dițiile de lucru sînt 
confortabile. Tempera
tura în compartimen
tul orbital este de 24 
de grade Celsius, iar 
presiunea și umidita
tea relativă sînt apro
piate celor terestre. 
Dacă deocamdată nu 
se poate face duș, în 
schimb cosmonauții se 
pot bărbieri, pot să 
bea o cafea cu lapte 
caldă, să mănînce un 
borș aburind. în timp 
ce unul se bărbierește 
fie cu o mașină obiș
nuită de ras, fie cu o

două țări, a spus Solie.
• ACORD

PARIS 6 
convorbirilor bulgaro-spaniole, 
au avut loc la începutul lunii iunie 
la Paris, între cele două țări s-a 
ajuns la un acord cu privire la des
chiderea unor reprezentanțe comer
ciale și consulare la Sofia și Madrid, 
transmite agenția B.T.A. Reprezen
tanțele — precizează agenția 'citată — 
vor facilita relațiile bilaterale în do
meniile respective.

-------- ----------------

BULGARO-SPANIOl 
(Agerpres). — în urma 

care

italia Țest electoral
de importanță majoră

Peste 35 milioane de alegători sînt 
chemați astăzi in Italia in fața urne
lor spre a desemna pe cei 690 
de consilieri- regionali, care vor 
trebui să dea conținut concret 
unei reînnoiri a structurii administra
ției locale a statului, precum și con
cepției de autonomie regională extin
să în domeniul social-economic, cul
tural etc. Consiliile celor 15 regiuni 
cu așa-numit „statut ordinar" (in 
Italia mai există încă 5 regiuni cu 
„statut special" — Sicilia. Sardinia, 
Trentino Alto-Adige, Friuli Veneția- 
Giulia, Valle d’Aosta), se vor bucura, 
totodată, și de inițiativă legislativă, 
subordonată parlamentului, precum 
și de dreptul de a participa, prin de
legați, la alegerea președintelui repu
blicii. Președinții consiliilor regionale 
vor avea, de asemenea, dreptul să 
participe, in anumite probleme spe
cifice, la activitatea Consiliului de 
Miniștri.

Intensificată la maximum în cea din 
urmă zi, activitatea forțelor politice a 
consemnat ultimele întruniri publice, 
cu participarea celor mai reprezenta
tivi membri ai conducerilor partidelor. 
Astfel, la Roma au ținut mari adu
nări electorale Luigi Longo, secretarul 
general al P.C.I., și Arnaldo Forlani, 
secretarul național al Partidului de- 
mocrat-creștin, la Catanzaro — Gia
como Mancini, secretarul Partidului 
socialist, iar la Milano — Mario Ta- 
nassi, președintele Consiliului na
țional al Partidului socialist unitar.

Actuala consultare electorală, atit 
prin numărul cetățenilor chemați la 
urne, cit și prin indeplinirea scopului 
propus — instituirea organizării re
gionale a statului — precum și prin 
caracterul politic pe care îl îmbracă, 
este — potrivit caracterizărilor ofi
ciale — „una dintre cele mai impor
tante și semnificative din istoria re
publicii". Dialogul forțelor politice cu 
alegătorii s-a axat, ca atare, pe an
samblul unor probleme de actuali
tate : creșterea costului vieții, măsuri 
eficiente in domeniul construcțiilor 
locuințe și transportului public, al 
sistenței medicale și impozitelor 
venituri, reforma învățămintului 
promovarea unei orientări noi în

de 
a- 
pe 
și 
ce 

privește investițiile publice, dezvol-

tarea economică și socială a regiuni
lor din sud, lupta împotriva șoma
jului etc. Intr-un cuvînt, s-a făcut o 
amplă analiză a situației actuale și a 
perspectivelor, scoțindu-se în evidență 
atît „luminile" cit și „umbrele". Deși, 
în general, s-a înregistrat o anu
mită apropiere a punctelor de vedere 
în legătură cu stabilirea listei proble
melor de rezolvat, s-au manifestat 
serioase divergențe asupra căilor și 
metodelor, a perioadei în care temele 
majore să fie reglementate.

Pe scurt, linia politică a principa
lelor forțe ar putea fi definită ast
fel : Partidul Comunist Italian consi
deră că abordarea problemelor tre
buie să pornească de la necesitatea 
satisfacerii cerințelor maselor munci
toare, participarea mai directă a 
acestora la reglementarea probleme
lor ce le privesc nemijlocit, asigura
rea de drepturi democratice mai largi 
populației, încurajarea inițiativelor 
locale pozitive. Forța capabilă să asi
gure un astfel de curs rezolvării pro
blemelor la nivel autonom regional, 
provincial sau comunal — consideră 
P.C.I. — este coaliția tuturor forțelor 
de stînga, laice și catolice, care să 
reprezinte, totodată, și o alternativă 
la formula guvernamentală actuală 
de centru-stinga. Partidul democrat- 
creștin, care se află la conducerea 
Italiei, singur sau împreună cu alte 
forțe, de 25 de ani — recunoscind 
multitudinea problemelor de rezol
vat — și-a concentrat propaganda e- 
lectorală în jurul lozincii „continuita
te și reînnoire". Democrația creștină 
preconizează, cu alte cuvinte, pro
movarea pe mai departe a actualei 
politici guvernamentale, luînd poziție 
împotriva „alterării echilibrului exis
tent" și a „alunecării spre stînga". 
Partidul socialist italian, arătînd că 
înțelege să aibă un rol activ în rîn- 
durile stingii, s-a pronunțat împotriva 
transpunerii automate, la nivel local, 
a formulei de centru-stînga, lăsînd să 
se înțeleagă că va forma, „acolo unde 
interesele locale o cer", alianțe cu 
forțele stingii democrate. în fine, 
așa-zișii „socialiști unitari" s-au de
clarat împotriva oricărei formule de 
colaborare cu stingă. Acestea sint ele
mentele asupra cărora urmează să se

Pe o stradă din Roma în timpul 
campaniei electorale

pronunțe corpul electoral, care va 
avea, de asemenea, de ales marea 
majoritate a consiliilor provinciale și 
comunale, votarea urmînd a se în
cheia luni lă orele 14. Nimeni nu face 
aici un secret din faptul că rezulta
tele alegerilor ar putea influența în 
bună măsură 
tre partidele 
ale opoziției, 
coaliției de 
chiar și raportul de forțe din inte
riorul partidelor guvernamentale.

nu numai relațiile din- 
guvernamentale și cele 

dintre componentele 
„centru-stînga". dar

Nicolae PUICEA

Neues Deutschland11
începînd de sîmbătă și pină dumi

nică, la Berlin se desfășoară tradițio
nala sărbătoare a ziarului „Neues 
Deutschland", organul central al C.C. 
al P.S.U.G. în marea sală Friedrich- 
stadtpalast a avut loc o ședință fes
tivă urmată de un bogat program 
cultural-artistic. în parcul Friedrichs- 
hein, din centrul capitalei, au fost 
amenajate scene în aer liber. Nume
roase manifestări și întreceri sporti
ve, programe de estradă, întîlniri ale 
colectivului redacțional al ziarului 
cu cititori, expoziții și bazare de 
cărți ale unor edituri etc. fac parte 
din bogatul program.

La sărbătorirea ziarului „Neues 
Deutschland" participă reprezentanți 
ai unor organe de presă frățești, prin
tre care și reprezentantul

Scînteia", loan Erhan.
Corespondență de la ȘT.

ziarului

DEJU

zi la 
„So- 

cîteva 
in a- 

pre- 
ziua

mașină electrică sau 
pregătește dejunul, ce
lălalt „face curat" cu 
aspiratorul de praf. 
Bucătăria este aprovi
zionată cu un sorti
ment variat de mincă- 
ruri, după gustul „lo
catarilor" : șuncă, file 
de pasăre, antricot, 
borșuri, cacao, sucuri 
de fructe, cafea cu 
lapte, pîine și altele. 
Cei doi cosmonauți au 
anunțat că pofta nu le 
lipsește.

Cea de-a cincea zi 
de lucru s-a încheiat 
simbătă la orele 5,39, 
(ora Moscovei). în 
cursul ei, echipajul a 
îndeplinit experimen
tele științifico-tehnice 
și medico-biologice 
prevăzute în program. 
S-au făcut observații 
și fotografii ale supra
feței Pămîntului. Ingi
nerul de bord Sevas- 
tianov a anunțat că a 
observat și a fotogra
fiat jn partea luminată 
a Pămîntului o furtună 
tropicală lingă țărmu
rile Indiei. Se distin
geau bine valurile iz- 
bindu-se de maluri. 
Comandantul navei, 
Nikolaev, a relatat des
pre observațiile și fil
mările interesante ale 
suprafeței terestre și 
ale orizontului făcute 
la granița dintre noap
te și zi. La sfîrșitul 
zilei de lucru el a ori
entat nava astfel în- 
cit planul bateriilor 
solare să se afle sub 
un unghi de 70 de gra
de față de direcția soa
relui. Această poziție 
a navei a fost aleasă 
avîndu-se în vedere 
regimul de încărcare a 
surselor de energie de 
la bord și faptul că în 
orele de odihnă ale e- 
chipajului consumul de 
energie este mic.

După cum a anunțat 
Valerii Kubasov, ingi
nerul de bord de pe 
„Soiuz-6“, cunoscut în

prezent în lumea în
treagă ca primul su
dor cosmic, Andrian 
Nikolaev, a efectuat 
pînă acum, în cel de-al 
doilea zbor cosmic al 
său, 35 de experimen
te științifice diferite, 
iar Vitalii Sevastianov 
— 38. Kubasov s-a o- 
prit apoi asupra unuia 
dintre acestea, și anu
me la stabilirea așa- 
numitei constante so
lare, adică a cantității 
de energie luminoasă 
emanată de soare în
spre limitele superioa
re ale atmosferei te
restre pe unitatea de 
timp. Observatoarele 
de pe Pămînt nu pot 
măsura suficient de 
exact această mărime, 
pentru că ele se află 
la fundul oceanului ae
rian, care nu este nici 
pe departe atît de 
transparent pentru ra
zele solare cit pare să 
fie, reținînd o parte a 
radiației ultraviolete și 
deformînd și restul 
spectrului solar. 1 Din
colo de atmosfera; con
stanta solară poate fi 
măsurată cu o mult 
mai mare exactitate.

Sîmbătă, la orele 13, 
ora Moscovei, a început 
cea de-a șasea zi a 
zborului navei „Soiuz- 
9". Starea sănătății 
cosmonauților este bu
nă, ei se simt excelent 
Zborul continuă.

Agenția T.A.S.S. re
latează că, în afara 
centrelor de control, 
situate în diferite zone 
geografice ale Uniunii 
Sovietice, evoluția na
vei „Soiuz-9“ este ur
mărită și de flota A- 
cademiei de Științe a 
U.R.S.S. Astfel, în O- 
ceanul Pacific se află 
8 nave, în frunte cu 
vasul „Cosmonautul 
Vladimir Komarov", 
dotat cu mijloace teh
nice speciale de urmă
rire a sateliților și na
velor cosmice.
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Olof Palme la Washington
Primul-ministru al 

Suediei, Olof Palme, 
care a sosit miercuri 
seara la Washington, 
va cămine în Statele 
Unite, după cum s-a 
mai anunțat, timp de 
peste o săptămînă. 
Deși vizita lui Palme 
in S.U.A. are un ca
racter strict particular, 
ea are totuși o 
rezonanță deosebită în 
contextul relațiilor 
dintre cele două țări, a 
căror evoluție, în ulti
mii ani, a fost adeseori 
punctată de momente 
de evidentă răcire și 
chiar de tensiune. Din 
acest punct de vedere, 
deși se manifestă mul
tă reticență și circum
specție, atit la Stock
holm cît și la Wa
shington, o serie de ob
servatori politici au 
exprimat ideea că vi
zita pe care o efectu
ează premierul suedez 
ar putea să aibă sem
nificația unui început 
de „dezgheț" In rela
țiile americano-sue- 
deze.

Totuși, cercurile po
litice din Stockholm 
relevă că vizita pre
mierului 
marchează 
ficare

Palme nu 
vreo modi- 

în poziția de 
principiu a guvernului 
suedez. Intr-o declara
ție făcută în fața zia
riștilor la Clubul na
țional al presei din 
Washington, premierul

suedez a arătat că țara 
sa va continua să ră- 
mînă un stat neutru. 
El a subliAiat totuși că 
aceasta nu presupune o 
izolare, ci o participa
re efectivă la activita
tea internațională. Pal
me a reafirmat deza
cordul guvernului său 
față de politica dusă 
de Statele Unite în A- 
sia de sud-est.

Acesta a fost și spi
ritul în care s-a des
fășurat întrevederea 
premierului suedez cu 
secretarul Departa
mentului de Stat, Wil
liam Rogers.

După cum se știe, in 
nenumărate rînduri, 
Suedia a condamnat 
deschis războiul dus 
de S.U.A. în Vietnam, 
cerînd retragerea tru
pelor americane. In le
gătură cu aceasta, zia
rele amintesc că, îna
inte de a deveni prim- 
ministru, însuși Olof 
Palme a luat parte, 
alături de mii de re
prezentanți ai opiniei 
publice suedeze, la u- 
na din marile demon
strații antirăzboinice 
desfășurate pe străzile 
Stockholmului. Recent, 
premierul suedez a cri
ticat intervenția trupe
lor americane în Cam- 
bodgia, precum și re
luarea bombardamente
lor asupra teritoriului 
R. D. Vietnam, subli
niind că guvernul său

se disociază de o ase
menea acțiune, care „e- 
chivalează cu o reîn
toarcere la trecut, cu 
angajarea într-o acțiu
ne de extindere 
boiului, în locul 
rii unei soluții 
nice".

Pe de altă 
recunoașterea de către 
Suedia a Republicii 
Democrate Vietnam, 
hotărîrea de a furniza 
acestei țări un ajutor 
economic în valoare de 
40 de milioane dolari, 
precum și acordarea 
de azil politic unor 
militari americani care 
au dezertat în semn 
de protest împotriva 
războiului 
nam sint 
elemente care au con
tribuit la 
rea relațiilor 
cano-suedeze, 
nemulțumirea 
plica rece 
shingtonului. Timp de 
mai bine de un an, 
postul de ambasador 
al S.U.A. în capitala 
Suediei a rămas neo
cupat, în politica Wa
shingtonului față de a- 
ceastă țară figurînd și 
metoda presiunilor e- 
conomice.

în acest context, e- 
fectele vizitei lui Olof 
Palme pe planul rela
țiilor dintre S.U.A. și 
Suedia rămîn, 
camdată, în sfera 
certitudinilor.

a răz- 
căută- 

paș-

parte,

din Viet- 
tot atîtea
deteriora- 

ameri- 
stîrnind 
și re- 

a Wa-

deo- 
in-

agențiile de presă transmit
Al doilea post de observație al O.N.U. amplasat în 

partea de vest a zonei Canalului de Suez a fost închis - 
s-a anunțat ieri la Națiunile Unite. Primul post a fost închis săptămîna trecută. 
Aceste măsuri au fost adoptate în urma publicării unui raport al secretarului 
general al O.N.U., U Thant, în care 
ale O.N.U. în această zonă se află în

acesta arăta că posturile de observație 
pericol.

C. A. E. R

Q ÎNCHEIEREA consfătuirii 
MINIȘTRILOR COMERȚULUI
INTERIOR

ȘEDINȚA COMISIEI PER

CONSTRUCȚII
SOFIA 6 — Corespondentul Ager

pres Gheorghe leva transmite : în 
Bulgaria au luat sfirșit lucrările celei 
de-a 2-a consfătuiri a miniștrilor co
merțului interior din țările membre 
ale C.A.E.R.

în deplină unanimitate și înțelegere 
reciprocă, miniștrii au preconizat mă
suri în vederea extinderii schimbului 
reciproc de mărfuri de larg consum 
și diversificării sortimentului lor. Au 
fost examinate, de asemenea, unele 
măsuri care vor asigura cooperarea 
in domeniul comerțului interior al 
țărilor respective. Consfătuirea a a- 
doptat recomandări privind extin
derea și aprofundarea contactelor 
dintre institutele de cercetări știin
țifice, pentru efectuarea schimburilor 
de specialiști și documentație.

S-a hotărit ca cea de-a treia con
sfătuire a miniștrilor comerțului in
terior din țările membre ale C.A.E.R. 
să aibă loc în luna iunie 1971 în R.D. 
Germană.

Ilias Iliu eliberat. Fostul u-
a

de
der al fracțiunii parlamentare 
partidului Uniunea democrată 
stînga (E.D.A.), Ilias Iliu, a fost eli
berat simbătă din închisoarea Ave- 
rof. El fusese arestat la 21 
1967 și de un an se 
spitalul închisorii,

lor, la Oslo a fost semnat un acord 
ungaro-norvegian de colaborare teh- 
nico-științifică.

aprilie 
afla internat în 
fiind suferind.

externe al
Peter, și-a în-

Ministrul de 
Ungariei, Janos 
cheiat vizita în Norvegia. în cursul 
intîlnirilor pe care le-a avut cu pri- 
mul-ministru, Per Borten, cu mi
nistrul de externe, Svenn Stray, și 
cu alte personalități norvegiene au 
fost discutate probleme referitoare la 
cooperarea bilaterală și la securita
tea europeană. în urma convorbiri-

Președintele argentine- 
an, Juan Carlos Ongania, s-a în- 
tîlnit din nou vineri seara cu mem
brii cabinetului și cu liderii militari 
pentru a discuta situația din țară 
creată după răpirea fostului pre
ședinte, generalul în retragere Pedro 
Eugenio Aramburu. S-a examinat, 
de asemenea, tensiunea care dom
nește în orașul Cordoba, unde tru
pele au intervenit pentru a-î 
dispersa pe muncitorii care ocupa
seră joi fabricile de asamblare a 
automobilelor în sprijinul unor re
vendicări sociale.

Președintele Nixon la 
numit sîmbătă pe Elliot Richard
son, subsecretar de stat, în funcția 
de ministru al educației. Este prima 
modificare în cabinetul Nixon de la 
formarea sa, în decembrie 1968.

In cadrul săptămînilor 
festive vieneze, Ansamblul ti
neretului din București a susținut 
un spectacol la Stadthalle, marea 
sală de festivități 
Austriei.

0 expoziție internațio
nală de mase plastice și 
CaUCiUC sa deschis la Porte de 
Versailles — „Europlastic—Eurocau- 
ciuc". în cadrul acestei expoziții, rela
tează corespondentul nostru Alexan
dru Gheorghiu, România participă 
pentru prima dată cu un stand în 
care sînt expuse 10 invenții în do
meniul cauciucului și maselor plasti
ce. Standul se bucură de o atenție 
deosebită.

a capitalei

Conducătorul delegației române, 
Nicolae Bozdog, ministrul comerțului 
interior, a fost primit simbătă de că
tre Tano Țolov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele C.S.P.

★
SOFIA 6 (Agerpres). — La Sofia a 

avut loc cea de-a 29-a ședință a Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
construcții. La lucrările comisiei au 
participat delegații din țările membre 
ale C.A.E.R. : Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria și Uniunea Sovie
tică.

Comisia a acordat o atenție deose
bită examinării rezultatelor îndepli
nirii prevederilor celei de-a 23-a se
siuni speciale a C.A.E.R. și a eviden
țiat măsurile corespunzătoare desti
nate îndeplinirii de către comisie a 
hotărîrilor celei de-a 24-a sesiuni a 
C.A.E.R.

Comisia a examinat, de asemenea, 
probleme legate de elaborarea unor 
prognoze comune ale țărilor intere
sate.

Comisia a adoptat programul de 
coordonare a cercetărilor științifice și 
tehnice care prezintă interes reciproc 
în domeniul construcțiilor pentru ță
rile membre ale C.A.E.R. pe perioada 
1971—1975, programul de perspectivă 
în domeniul standardizării în con
strucții pe perioada 1971—1975, pre
cum și proiectul de plan de lucru al 
activității comisiei pe anul 1971.

Ședința comisiei s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de lucru tovărășească.
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