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FAMILIILOR

în industria alimentară SINISTRATE

Președintele Consiliului de Stat,
Nieolae Ceaușescu,

l-a primit pe ministrul 
culturii și artelor din Iran

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nieolae Ceaușescu, a primit la 8 
iunie pe ministrul culturii și ar
telor din Iran, Mehrdad Pahlbod, 
care face o vizită în țara noastră.

La primire a fost de față Pom- 
piliu Macovei, președintele Comi

tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă.

A participat Soltan H. V. Sanan- 
daji, ambasadorul Iranului la 
București.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

IN ZIARUL DE AZI

• Mai multă carne, 
mai mult lapte din 
fiecare tonă de 
furaje!

• Să producem ceea 
ce este realmente 
necesar econo
miei naționale

• BĂTĂLIA DUNĂ- 
Rll—Tulcea-Deltă: 
alerta continuă

Noblețe și curaj 
pe efigia tinereții

Inundațiile fără precedent care au cuprins o mare parte a teritoriului țării au afectat grav un număr însemnat de întreprinderi și unități ale industriei alimentare. în toate aceste întreprinderi și unități se desfășoară în prezent o intensă muncă — în care sînt angajați mii de oameni și importante mijloace materiale — pentru refacerea instalațiilor, liniilor tehnologice, a tuturor capacităților productive avariate și reluarea fabricației, în așa fel ca pagubele și pierderile de producție să fie cit mai mici. înainte de a se referi Ia acțiunile inițiate în acest scop de colegiul ministerului, de comitetele de direcție și consiliile de administrație din întreprinderi și combinate, interlocutorul a precizat :

Convorbire 
cu ing. Gheorghe BOER.U 

prim-adjunct al ministrului 
industriei alimentare 4*1

lucrului în unitățile afectate de Inundații. nu a fost realizată pe ansamblul ministerului nostru o producție marfă în valoare de 187 milioane lei.S-au pierdut prin dizolvare 800 tone de zahăr la Fabrica de zahăr din Luduș și s-au deteriorat alte

apelor, colegiul ministerului, cadrele de conducere din întreprinderi și-au dat seama că acesțea nu vor putea fi remediate cu operativitate decît printr-o coordonare riguroasă a muncii și întrajutorarea reciprocă a colectivelor din unități. De aceea, ministerul a luat inițiativa de a constitui un nucleu de specialiști — pro- iectanți, frigotehniști, instalatori — care, la solicitarea combinatelor și întreprinderilor, sînt trimiși pentru a rezolva pe loc probleme legate de repunerea în funcțiune a obiectivelor. Pentru repararea liniilor tehnologice de la Fabrica de lapte praf din Luduș s-a lucrat zi și noapte. Imediat după

Populației i-au fost 
distribuite milioane 
de obiecte de îmbră-

— Majoritatea unităților industriei alimentare din județele Mureș, Satu-Mare, Sibiu, Cluj, Arad, Brăila, Tulcea, zone în care inundațiile au atins valori de vîrf, au avut de suferit de pe urma calamităților naturale. Fabrica de conserve „11 Iunie" din orașul Dej și fabriqa de lapte din Luduș au fost complet cuprinse de- ape. Grav lovite au fost fabrica de zahăr și îngrășătoria de bovine din Luduș, abatorul, fabrica de conserve și preparate din carne și depozitul „Vinalcool" din Mediaș, fabricile de Droduse lactate din Sighișoara și Șimleul Silvaniei, depozitele de vin din Satu-Mare, Cotnari și Nănești, depozitul de vin și distileria de la Ilia.Au fost, de asemenea, inundate, întrerupîndu-și temporar activitatea, moara din Alba Iulia, depozitul de vin din Lipova, secția de distilare a mentei de la Bod, secția de brîn- zeturi Homorod, secția de produse lactate Dej, abatorul și depozitul „V'nalcool" Sighișoara, abatorul și de JZltul „Vinalcool" din Tîrnăveni, abatorul din Agnita și secția de brîn- zeturi fermentate din Netuși, județul Sibiu, secțiile de brînzeturi din Sîn- nicolaul Mare și Saravale, uzina „Tehnoutilaj" din Odorhei. Din cauza afectării rețelelor de apă potabilă și de energie electrică, o serie de întreprinderi lucrează cu capacitatea redusă și anume : fabrica de produse lactate, abatorul și frigoriferul din Arad, frigoriferul din Șendreni, județul Galați, fabrica de produse lactate din Satu Mare ș.a.
— Ce valori au atins pagubele ma

teriale înregistrate de întreprinderile 
industriei alimentare din cauza ca
lamităților naturale ?— Potrivit estimărilor făcute de specialiști din întreprinderi, combinate și din minister, a rezultat că cele mai mari pierderi se localizează la construcții și utilaje. Distrugerile și deteriorările de fonduri fixe au fost evaluate la 115 milioane lei. Au fost pierdute, de asemenea, produse finite și materii prime în valoare de 73 milioane lei. în total, pagubele cauzate industriei alimentare de calamități se cifrează la 200 milioane lei, din care aproximativ jumătate în unitățile noastre din Delta Dunării. Menționez, de asemenea, că datorită întreruperii totale sau parțiale a

dovedi un reazem de nădejde al orîn- duirii noastre socialiste; a unui tineret căruia îi sînt proprii spiritul activ, angajarea "socială, participarea nemijlocită la edificarea socialistă a patriei, hotărirea de a munci fără preget pentru aceasta ; a unui tineret căruia îi sînt străine atitudinea pa- siv-contemplativă, abstragerea din social, absenta de la chemările majo

calitățile potențate superior de specificul realității noastre, de conștiința datoriilor ce le are față de patrie, și-a demonstrat consecvența cu sine. Marea încercare a configurat o imagine edificatoare pentru tineretul nostru, mărturisind expresiv idealurile care îl animă, concepțiile care-i determină a- titudinile în fața marilor probleme ale vieții. In timp ce în numeroase țări ale lumii, acolo unde guvernează inechitatea socială, tineretul participă la o puternică mișcare de contestare socială (comentată amplu în presă, de pe poziții și din unghiuri diferite. cu argumente adesea contradictorii asupra cărora nu își propun rîndurile de față să se pronunțe) la noi, in România, tineretul a dovedit în aceste împrejurări grele, ca în atîtea alte prilejuri, într-o acțiune de masă, într-o mișcare a voinței sale unanime, căsentimentul suprem care-i animă fiecare gînd, fiecare faptă, este sentimentul sacru al dragostei de țară, hotărîrea de a sluji cauza socialismului. Generația tinără a patriei este solidară cu idealurile poporului întreg, gata oricînd să facă totul pentru a apăra și dezvolta ceea ce s-a realizat în anii socialismului. Toate acestea sînt rodul educării sale de către partid, de către comuniști către
Nieolae DRAGOȘ

căminte și uz casnic, 
mii de tone de ali
mente și medica
mente. Acțiunea 
continuă

re ale realității, a unui tineret care optează ferm pentru o implicare eficientă în vastul angrenaj al vieții.Muncitori, elevi, studenți, ostași — trup tînăr din trupul viguros al țării, fii ai oamenilor muncii de la orașe, ai țărănimii noastre muncitoare — înscriindu-și anii în coordonatele a- dolescenței și maturității — au susținut alături de întreaga populație a țării un mare examen în fața unor manifestări imprevizibile, dușmănoase, ale naturii îndîrjite. Supusă acestui test definitoriu, tinerețea de la noi și-a confirmat încă o dată

Selectivă, memoria reține din mulțimea faptelor cu care omul este zilnic confruntat doar pe acelea care, prin semnificațiile lor. exprimă virtuți și atitudini demne de umanitate. Din cînd în cînd, doar, prin contrast, conservă și fapte atestînd dezertarea de la noblețea unei existențe, insinuate într-un peisaj al perfecțiunii morale.Ne-a fost dat ca, traversînd un mare și greu examen, înfruntîn- du-ne pieptiș, bărbătește, cu iraționala, stihinica dezlănțuire a naturii să descoperim cu o îndreptățită satisfacție că în milioanele de oameni ăi meleagurilor de la Dunăre și Carpați sălășluiesc, ca niște veritabile nestemate, calități dintre cele mai înălțătoare — curajul, bărbăția, generozitatea. puterea de sacrificiu și dăruire. Dovada lor s-a făcut de mii, de zeci de mii de ori de către eroii anonimi ai marii bătălii cu natura potrivnică. Despre ei, despre faptele lor. s-au scris pagini emoționante în coloanele ziarului nostru. Au fost înfățișate eroismul, devotamentul, înalta forță de organizare pe care întregul nostru popor și le-a afirmat și în această neobișnuită confruntare. Relevîndu-se contribuția hotărîtoare a clasei muncitoare, energia cu care a Înfruntat țărănimea furia apelor, rolul însemnat al bravilor, minunaților ostași ai forțelor noastre armate. în această dramatică bătălie, se remarcă. în același timp, contribuția tineretului. Pentru că în rîndurile zecilor de mii de eroi ai acestor zile s-a impus cu pregnanță printr-o prezentă lăudabilă, tineretul....Cine este acest om care, în adîncul nopții. luptînd cu valurile, și-a riscat nu o dată viața pentru a salva viețile altora ? Cine este acest om care, sub biciuirea nemiloasă a ploii tăioase. reci, cu dîrzenie epopeică, a înălțat diguri de apărare împotriva dinților hămesiți ai apelor ? Cine este a- cest om care, zile și nopți în șir, nu și-a părăsit fabrica — mai întîi pentru a o apăra de furia apelor, iar mai apoi pentru a repune cît mai repede în funcțiune fiecare mașină, fiecare agregat ?Numele său a putut fi uneori citit tn coloanele ziarelor; este rostit cu recunoștință în vreun sat sau în vreun oraș. Ar fi însă imposibil, oricît s-ar încerca, să se rostească toate numele demne, pentru faptele purtătorilor lor. de memoria timpului, a colectivității umane. în fapt, s-a rostit cu claritate și demnitate, în aceste zile, un nume mai presus de toate, numele de om. Iar de multe ori vîrsta celor ce au făcut dovada unor calități pe care omenirea și le-a visat întruchipate în cei mai buni, în cei mai energici și generoși fii ai ei, indica tinerețea. Firesc ? Am răspunde, cunoscînd faptele, fără ezitare: firesc ! Dar a consemna lapidar o realitate existentă nu ni se pare îndeajuns.Actele de eroism, de curaj și omenie pe care și-au pus semnătura, în zilele încercărilor dramatice. zeci de mii de tineri constituie, în primul rînd, o expresie elocventă a dragostei lor față de patria socialistă, a conștiinței lor comuniste.Ponderea, rolul important pe care l-a avut tineretul patriei în această încordată bătălie a demonstrat cu limpezime că el este capabil de dăruire. că el este adine receptiv la problemele grave, majore, ale vieții, ale țării.Faptele energice, miile de nume tinere înscrise în dreptul acestor fapte, atestă existența in România a unui tineret cu o responsabilă conștiință de sine. în stare de a acționa cu tenacitate in cele mai diverse împrejurări impuse de viață, de a se

scurgerea apelor, aici a sosit o e- chipă de muncitori pentru repararea instalației frigorifice din cadrul Grupului de întreprinderi de utilaje și construcții București, specialiști în automatizări de la Institutul de cercetări și proiectări pentru industria alimentară și o echipă de șamotori de la fabrica de bere „Rahova" din Capitală. Așa a fost posibil ca fabrica din Luduș să reintre tn producție la 29 mai și să producă azi cu întreaga ei capacitate.După cum relevam mai înainte, fabrica de conserve „11 Iunie" din Dej a avut mult de suferit. Someșul ieșit din matcă inundind-o în întregime. Colectivul fabricii' a fost însă mult ajutat de întreprinderi din județul Cluj, ca și de echipe de muncitori și specialiști din întreprinderile Capitalei. Circa 100 de motoare
Convorbire realizată 
Nieolae PANTILIE

în plină refacere

Ajutoarele de
peste hotare
sînt împărțite
cu promptitu
dine

umane

beneficiari ai

Fondul locativ• Pagubele cauzate industriei alimentare de cala
mități se ridică la 200 milioane lei • Producția 
nerealizată datorită întreruperii fabricației însu
mează 187 milioane lei • Dintre cele 46 unități 
afectate de furia apelor, 42 și-au reluat activitatea
• Măsuri energice pentru apărarea unităților 

din zona inundabilă a Dunării de jos.

400 tone. Au dispărut 860 bovine la îngrășătoria din Luduș și 200 miei la centrul de tăiere-din Beclean. Au rămas sub apele care au inundat fabrica de lapte din Șimleul Silvaniei 1 500 kg de caseină.— De bună seamă, colectivele de 
muncitori, ingineri și tehnicieni din 
industria alimentară au depus mari 
eforturi pentru ca pierderile de pro
ducție să nu se resimtă in realizarea 
planului pe acest an, in aproviziona
rea piefei cu produse alimentare. Vă 
rugăm să ne spuneți ce măsuri a 
luat ministerul pentru grăbirea re
facerii unităților avariate și care 
este stadiul acestei acțiuni ?— Dată fiind amploarea distrugerilor din unitățile atinse de furia

*
*
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(Continuare în pag. a III-a)

Tractoriști de la întreprinderea agricolă de stat Chirnogi, județul Ilfov, lucrează acum pe terenurile care au 
fost inundate din județul Mureș

Din zori pînă în noapte
TOT SATUL LA CÎMP!

(Continuare in pag. a II-a)

Președintele Consiliului de Miniștri, 
ion Gheorghe Maurer, l-a primit 

pe ambasadorul Franței
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni după-amiază pe amba
sadorul Franței la București, Pier
re Pelen, la cererea acestuia.

La convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej a participat Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe. (Agerpres)

în județul Dolj, toate forțele din a- gricultură sînt mobilizate la reînsă- mînțarea suprafețelor calamitate de revărsarea apelor și executarea lucrărilor de întreținere. Dacă semănatul este condiționat de retragerea apelor și zvîntarea terenului, prăși- tul porumbului, florii-soarelui și altor culturi este o lucrare care trebuie făcută cu orice preț. Este calea sigură spre obținerea unor recolte bogate. Membrii multor cooperative a- gricole au hotărit ca prin eforturi deosebite să obțină sporuri de producție și să livreze suplimentar la fondul central al statului, peste angajamentul inițial, însemnate cantități de produse agroalimentare. Acum, comitetul județean de partid, direcția a- gricolă și uniunea județeană a cooperativelor agricole, antrenînd pe oamenii muncii din agricultura județului la muncă pentru îndeplinirea acestor angajamente, urmăresc îndeaproape executarea cu prioritate a lucrărilor de întreținere a culturilor. Datorită măsurilor organizatorice și tehnice luate, au fost obținute rezultate bune. Astfet, 
la Întreprinderile agricole de stat

s-a terminat prașila a doua la floarea-soarelui„ porumb și soia, iar în prezent se execută cea de-a treia prașilă la aceste culturi. Și în cooperativele agricole de producție se lucrează cu spor. Pînă la sfîrșitul săp- tămînii trecute prima prașilă la po
prevederile Hotărîrii Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție cu privire la perfecționarea organizării, normării și retribuirii muncii, s-a realizat o colaborare mai strînsă intre cooperativele agricole și secțiile de mecanizare. La coo

• Pe prim plan, folosirea mijloacelor meca
nizate • Unde nu pot pătrunde mașinile se 

lucrează manual cu sapa

rumb s-a făcut pe 80 la sută din suprafețe. iar la sfecla de zahăr și floa- rea-soarelui s-a făcut a doua prașilă pe 75 și respectiv 27 la sută din suprafețe. Cum au fost obținute aceste rezultate ?In primul rînd s-a urmărit folosirea din plin a mijloacelor mecanizate ale I M.A. puse la dispoziția cooperativelor agricole. Aplicîndu-se

perativa agricolă de producție din Foișor colaborarea între consiliul de conducere și inginerul șef al cooperativei agricole pe de o parte, și secția de mecanizare pe de alta se concretizează in stabilirea cu exactitate a locului unde să lucreze fiecare tractorist. în fiecare seară, la întocmirea planului de muncă oentru ziua următoare, ing. Gheorghe Pîrvu, pre

ședintele cooperativei, și Gheorghe Lisei, șeful secției de mecanizare, stabilesc, pe baza constatărilor din teren, tarlalele pe care se poate lucra mecanizat. Știind din timp ce și unde au de lucru, mecanizatorii Ion Giurgiu, Florea Burcă, Dumitru Duță realizează în fiecare zi cite 14-15 ha la prășitul porumbului, față de 12 ha cît este norma. Așa se și explică faptul că, în această cooperativă, prașilele I și a Il-a au și fost terminate la floarea-soarelui și sfecla de zahăr, iar la porumb se execută prașila a Il-a atît mecanică. cît și manuală. Și la cooperativa agricolă din Catane, pe baza unei colaborări strinse cu secția de mecanizare, viteza zilnică de lucru a atins peste 200 de ha, depășind cu mult sarcina planificată. Prima prașilă a porumbului a fost terminată în numai 4 zile de lucru.în condițiile climatice din acest an — ploi numeroase care au determi-
Nistor TUICU 
corespondentul „Scînteii*

(Continuare în pag. a IV-a)

IN FIECARE ZI, 
CĂRĂMIDĂ PENTRU 

60 DE CASEBOTOȘANI (corespondentul „Scînteii"). — Reanalizînd posibilitățile de care dispune pentru creșterea continuă a producției materialelor de construcție, atît de necesare în zonele sinistrate, colectivul Fabricii de cărămizi din Dorohoi a hotărit ca. pînă Ia sfîrșitul anului, să realizeze o producție de 30 milioane cărămidă, deci cu 12 milioane peste capacitatea proiectată a întreprinderii. Datorită măsurilor tehnico-organizatorice întreprinse, zilnic, de la această fabrică se expediază către zonele sinistrate circa 180 000 cărămizi, adică atît cît este necesar pentru construirea a 60 de case cu două camere și dependințele necesare.

SECURITATEA 
EUROPEANĂ

- un deziderat care întrunește 
o largă adeziune internațională

(Anchetă în rînduf participanților 
la cel de-al doilea colocviu științific european) 
---------------------------------- - ---------------------------------

Promovarea ideilor cooperării și securității In Europa este astăzt una 
din preocupările majore ale viefii internaționale. Au loc vizite, contacte, se 
organizează reuniuni, în care factori de răspundere din diferite state, per
sonalități politice, oameni de știință discută căile și modalitățile întăririi 
securității șt dezvoltării cooperăm pe continent, avansează idei, sugerează 
măsuri pentru înfăptuirea acestui deziderat. Un astfel de „laborator de idei* 
pentru problemele securității l-a reprezentat și cel de-al doilea colocviu 
științific european, organizat zilele trecute la București de Asociația de drept 
internațional și relații internaționale (A.D.I.R.I.). Folosind prilejul acestei reu
niuni, redacția ziarului nostru a organizat o anchetă în rîndul participanților, 
rugindu-i să răspundă la următoarele întrebări :T In anul care a trecut în climatul politic european s-au înregistrat elemente noi de natură să stimuleze procesul de destindere, de edificare a securității pe continentul nostru. Am dori să cunoaștem cum apreciați aceste fenomene ? Care este părerea dv. in legătură cu posibilitățile de înfăptuire a securității europene, de transformare a Europei într-un continent al păcii și încrederii între popoare ?

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru urările pe care ați 

binevoit să mi le adresați cu ocazia zilei naționale.
La rîndul meu, transmit cele mai sincere urări de fericire personală 

Excelenței Voastre și de prosperitate poporului român.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

J In prezent, problema cea mal dezbătută în legătură cu securitatea continentului european este, fără îndoială, aceea a organizării u- nei conferințe la care să participe toate țările europene. Cum apreciați o asemenea conferință și ce credeți despre posibilitățile de reunire a ei ?3 Am dori să cunoaștem părerea dv. in legătură cu utilitatea și rezultatele celui de-al doilea colocviu științific european organizat de A.D.I.R.I.Iată răspunsurile primite :Prof. PIERRE HASSNER, cercetă, tor la Centrul de studii al relațiilor internaționale din cadrul Fundației naționale de științe politice din Paris.“J Europa a cunoscut. Intr-adevăr, în ultima vreme o serie de procese favorabile destinderii. în acest sens, aș aminti, în principal, discuțiile dintre șefii guvernelor celor
(Continuare în pag. aVI-a)
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Populației i-au fost distribuite milioane 

de obiecte de îmbrăcăminte și uz casnic, 
mii de tone de alimente și medicamente. 

Acțiunea continuă

Tn toate localitățile lovite de furia apelor dezlănțuite, continui operativ distribuirea obiectelor transportate din diferite colțuri ale țării, precum și a ajutoarelor oferite din străinătate. Spicuim in cele ce urmează din relatările corespondenților noștri.
șt costume, plnă Ia ciorapi și încălțăminte. Zilnic, Ia centrele din orașul Brăila, special amenajate pentru distribuirea ajutoarelor— la școlile generale nr. 1, 13 și 19, din cartierele Radu Negru, Brăilița și 1 Mai — se prezintă sute de persoane cărcra 11 se distribuie, în continuare, alimente, medicamente, obiecte de strictă necesitate.

Județul Mureș i se descarcă materiale de construcție
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o SATU-MARE. Pînă la începutul lunii iunie, au fost distribuite, da Îndată ce au sosit, cetățenilor sinistrați, salariați ai întreprinderilor din oraș — „Unio“, „Solidaritatea", „Mondiala", „Complexul C.F.R." — cit și locuitorilor din numeroase comune calamitate, femei, bărbați și copii : 314 222 articole de îmbrăcăminte — confecții și tricotaje, 131 923 bucăți lenjerie, 41 943 perechi de încălțăminte, 24 880 perechi de ciorapi, 2 284 pături, plăpumi și perne, 64 953 diferite alte obiecte de primă necesitate.• MUREȘ. Zilnic, de la centrul județean de primire și repartizare a ajutoarelor pentru populația sinistrată, sint distribuite mari cantități de îmbrăcăminte, încălțăminte, obiecte de primă necesitate. Pînă la începutul acestei luni, au fost distribuite populației sinistrate 229 447 articole de îmbrăcăminte și 28 605 perechi de încălțăminte pentru copii, 145 872 piese de îmbrăcăminte și 15 505 perechi de încălțăminte pentru femei, 104 098 obiecte de îmbrăcăminte și aproape 10 000 perechi de încălțăminte pentru bărbați, 14 059 bucăți lenjerie de pat, 36 653 obiecte de uz casnic. Marea majoritate a acestor obiecte au fost donate de cetățeni din București și din județele Buzău, Botoșani, Brașov ș.a., cît și de locuitori din județul Mureș care n-au avut de suferit de pe urma inundațiilor.• ALBA. în luna mal au fost distribuite populației sinistrate din Județ In ritm cu sosirea lor — peste 1 milion de articole de primă necesitate. Familiile lovite de inundații din comuna Sîntimbru au primit : 12 839 articole de îmbrăcăminte, 2 825 perechi de încălțăminte, 3 632 articole pentru sugari ș.a. La Blaj au fost distribuite cetățenilor sinistrați 2 camioane de alimente (4 tone mălai, 4 tone fasole ș.a.) precum șl 1 618 obiecte de îmbrăcăminte, 486 perechi de încălțăminte, 1216 articole pentru copii ș.a. în continuu, mașinile transportă asemenea ajutoare spre Teiuș, Vințu de Jos, Aiud, Sona, Unirea.• BRĂILA. Un mare număr de locuitori sinistrați din județ — Îndeosebi din comunele Vădeni, Baldovinești, Nedeicu, Nicolești — au primit, pînă la Începutul lunii iunie; peste 40 000 obiecte de îmbrăcăminte — de la paltoane

• ARAD. Zilnic, persoanelor sinistrate eu alimente și articole de îmbrăcăminte, acum au fost împărțite peste 1 600 perechi de încălțăminte pentru bărbați, femei și copii și peste 10 000 articole de îmbrăcăminte donate de cetățeni din municipiul București.
din județ li se distribuie pachete încălțăminte, medicamente. Pînă

Ajutoarele de peste hotare 
sînt împărțite 

cu promptitudine
Pretutindeni in zonele calami- tate se asigură împărțirea operativă a ajutoarelor sosite de peste graniță. In multe localități lovite de furia apelor, familiilor rămase fără adăpost le-au fost puse la dispoziție corturi venite din R. F. a Germaniei, S.U.A. și din alte țări. Bunăoară, asemenea corturi au fost instalate : 180 in județul Alba, (dintre care 40 în orașul Alba Iulia), 150 în județul Satu-Mare, 14 la Sighișoara, 50 la Lipova, 40 la Arad, 10 la Tîrnăveni, 50 în județul Hunedoara — unde se amenajează o tabără pentru copiii sinistraților etc. Pături din Iran, Olanda și alte țări au fost distribuite : peste 600 în județul Alba, 500 în județul Satu-Mare, 90 la Tîrnăveni etc.Familiilor care au avut de suferit de pe urma inundațiilor — din Alba Iulia, Sighișoara, Tîrnăveni, etc — li s-au oferit truse cu obiecte de uz personal,

îndeosebi cu obiecte destinate copiilor, donate de Crucea Roșie din Austria.în unitățile sanitare și la cantonamentele sinistraților din județul Brăila sînt utilizate importante cantități de medicamente, sosite din Iugoslavia, Israel, Franța, Anglia ș.a„ O parte din coletele cu medicamente, alimente și obiecte ds îmbrăcăminte expediate din a- ceste țări — 1 300 cutii de lapte praf, peste 100 000 cutii cu poli- vitamlne, circa 6 tone de alimente, substanțe chimice pentru dezinfectarea apei — au fost repartizate la peste 5 000 de locuitori sinistrați din satele Vădeni, Baldovinești. Nedeicu, Nicolejti, Gura-Girluții. Celor care înfruntă stihia apelor și lucrează la digurile de protecție de pe Dunăre le-au fost distribuite 450 de perechi de cizme de cauciuc primite din.Norvegia.

în comuna Pomi, județul Satu-Mare, a sosit un nou transport cu obiecte
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Fondul locativ în plină refacerePe lingă alte distrugeri, la Dej, apele au produs mari pagube fondului de locuințe : 102 case au fostcomplet distruse, 60 au fost grav avariate, mai fi avariate intr-o proporție mai marș sau mai mică și specialiștii apreciază că, prin recondiționare, pot deveni din nou locuibile. Pornind de la această realitate — care afectează temporar circa 5 000 de persoane — am avut o convorbire cu primarul municipiului, care ne-a spus :— Cetățenii municipiului, familiile lovite de nenorocire nutresc o caldă recunoștință partidului și statului pentru sprijinul prompt acordat in refacerea vieții lor, pentru ajutorul primit. Vreau să precizez de la început că pentru refacerea fondului de locuințe afectat de calamități, consiliul popular municipal are in vedere trei soluții, care se completează reciproc. In primul rind — investițiile : pentru a'cest aii, municipiului Dej ii sint repartizate fonduri care asigură construirea a 280 de apartamente de diverse grade de confort, tn baza recentei hotăriri a partidului și guvernului, prin care se stabilește construirea, în mod suplimentar, a 5 000 de apartamente pentru refacerea fondului de locuințe din zonele calamitate, am mai primit investiții pentru 220 de apartamente. A doua soluție ține seama de orientarea populației spre construcția de locuințe proprietate personală. Casele distruse de ape șl avariate intr-un grad ridicat vor fi demolate și se va trece la refacerea lor pe amplasamente noi, tn zone ferite de inundații. A treia soluție este, se înțelege, refacerea caselor care au avut mai puțin de suferit de pe urma calamității.— Concret, In ce stadiu se află rezolvarea fiecăreia din soluțiile a- mintite ?

fără posibilitatea de a refăcute, alte 430 au fost
— D.S.A.P.C. Cluj ne-a și predat proiectele de execuție pentru 360 de apartamente și mim in cel mal alte 160. Practic, două, vom avea pentru toate apartamentele pe care

urmează să pri- scurt timp, pentru într-o săptămînă- asigurate proiecte
DEJ

Ne
Vasile 

primarul

vorbește 
LĂDARU, 
municipiului

Ie vom construi din fondurile statului. Pentru cetățenii orașului care solicită terenuri în vederea construirii de case proprietate personală, s-a înr tocmit un detaliu de sistematizare simplificat care conține circa 100 loturi pe terenul statului In zona dealului Mulatău. Sînt fixate, de asemenea. amplasamente în microraionul II din Dealul Florilor, în care se pot ridica peste 1 000 de apartamente.

pentru cei care doresc să se stabilească în blocuri. întrucît vrem ca acțiunea de refacere a orașului să se încadreze cit mai bine schiței generale de sistematizare, echipe de specialiști au desfășurat timp de două săptămîni o muncă de exper- tizare pe teren a fiecărei locuințe avariate și de chestionare a populației asupra opțiunilor pentru locuință — individuală, pe lot dat de stat, sau apartament în bloc. Din primul grup de 430 de familii chestionate, peste 200 au optat pentru refacerea caselor pe vechiul amplasament, 83 au solicitat terenuri de la stat pentru a-și construi case proprietate personală și peste 70 au cerut apartamente în blocuri construite prin O.C.L.P.P. După orele de program, organizațiile de construcții din localitate, șantierul T.R.C. și șantierul I.C.M. Cluj execută repararea imediată a locuințelor cu grad mai redus de avariere-Consiliul popular al municipiului Dej, deși asaltat de atitea și atitea treburi „la zi", e pregătit pentru a lua un demaraj bun pe frontul refacerii și construcției de locuințe.
C. PRIESCU

Zi de zi, noi beneficiari 

ai solidarității umane
Am fost din nou la Mediaș — oraș de două ori lovit de furia apelor în răstimp de zece zile. Și aici se desfășoară acum, concomitent cu acțiunile energice de normalizare a vieții economice și sociale, o susținută și operativă acțiune de distribuire a darurilor oferite cu generozitate, in semn de solidaritate, de către oamenii muncii din întreaga țară, precum și a ajutoarelor sosite de peste hotare.— In ultimele zile — ne informa tovarășul Ion Miclea, vicepreședinte al consiliului popular județean — au fost distribuite un mare număr de obiecte de strictă necesitate familiilor sinistrate — îmbrăcăminte, încălțăminte, lenjerie etc. Transporturilor sosite din diferite localități ale patriei li s-au adăugat altele sosite de peste hotare. Intre a- cestea se numără 80 de corturi și 540 pături provenite din S.U.A.. importante cantități de medicamente, ceai,

lapte praf, piure de cartofi, pastile de po- tabilizare a apei din Elveția și R. F. a Germaniei. Din această țară ne-au mai sosit și două instalații de filtrare a apei. Cu ajutorul acestora și al specialiștilor care le însoțesc, din 28 mai se completează necesarul de apă potabilă. în- trucît debitul uzinei de apă este încă insuficient.Cum se împart ajutoarele primite ? Spicuim din documentele aflate la centrul de distribuire :« „Am primit 1800 de pastile pentru apă, 126 kg piure de cartofi, 10 kg lapte praf necesare Spitalului de copii și Casei de copii școlari din Mediaș" (semnează dr. Grigore Benea, directorul Spitalului unificat Mediaș).• „Subsemnatul, Filon Lepădat, din strada Gheorghe Lazăr nr. 40, am primit un cort și două paturi" (adeverințe cu conținut identic au fost sem

nate și de Leonid Mos. coviciov, strada Horea nr, 11, Petre Eugen Cloancă. strada Aurel Vlalcu nr, 78, Cornelia Niculescu, strada Aurel Vlaicu nr. 7 și alții).Batem la poarta casei cu nr. 40 de pe strada Gheorghe Lazăr, pe unde în zilele de 14 și 15 mai bărcile și autoamfibiile circulau ■ în voie.— V-ați instalat cortul ?— E acolo In fundul curții. Am locuit in aceeași casă cu Vasile Alexandru, tehnician la „Vitrometan", dar a primit și dinsul un cort.Alături de căsuța alb-albastră din pinză cauciucată, mobila e pusă... la uscat....La comandamentul municipal sună un telefon. Centrul de distribuire a ajutoarelor anunță că a sosit un nou transport și se fac pregătiri pentru distribuirea neîntîrzia- tă a obiectelor primite
N. BRUJAN 
corespondentul 
„Scînteii*

împărțirea ajutoarelor — pături și saltele sosiie din Iugoslavia — sinistrați'or din Lipova

(Urmare din pag. I)care Iși îndreaptă cu încredere privirile, al muncii educative desfășurată de Uniunea Tineretului Comunist.De aici spontana și unanima participare la înfruntarea valurilor primejdioase. Ia ajutorarea celor amenințați. De aici dirzenia, rezistența fizică dusă, parcă, dincolo de limitele omenescului. De aici uitarea de sine, munca pînă la istovire.Un tinăr riscindu-și viața, a salvat zeci de vieți omenești (un tinăr este egal, se înțelege, cu mii de tineri); un altul, după schimbul prelungit, a plecat intr-o „brigadă de șoc" să ajute la repararea caselor din localitățile Învecinate; un altul a stăvilit cu pieptul său năvala apelor : iar un altul, îmbrăcat in haină militară, nu mai este : l-au condus, cu sufletele îndoliate, tovarășii săi de muncă, de visare pe cel mal lung drum, drumul fără întoarceri, pe el. cel care a salvat vieții zeci de vieți omenești 1Secvențe obișnuite ale zilelor care au trecut. Secvențe obișnuite din marea confruntare cu neobișnuitul. Ca să se manifeste astfel, tînărului — oricare ar fi fost numele lui. profesia lui — nu-i erau, evident, suficiente, ceea ce îndeobște numim trăsăturile, caracteristicile vîrstei — elanul, energia. Faptele săvtrșlte cu o exemplară simplitate, firesc, fără ostentație Iși au originea in conștiința sa, modelată la școala moralei socialiste. a marilor răspunderi sociale.Rațiunea de a ti nu este pentru tî- nărul patriei noastre o simplă expresie frumoasă, seducătoare, eventual, prin sonoritatea abstractă. Ea este o

deviză în dreptul căreia fiecare se simte dator să adauge neapărat modul propriu, concret în care concepe, în care iși traduce pentru sine imperativul lui — a fi. A fi înseamnă pentru oricare tinăr a crea, a-și lega numele de ceva durabil, a-și valorifica, printr-un consecvent efort de perfec. ționare profesională și morală, pu- terea de muncă fizică șl spirituală. Fiecare dintre tinerii țării este conștient că actul creator — Indiferent de domeniul tn care s-ar manifesta

—.............................. .. . ................................——.SATU-MARE, In spiritul recentei Hotăriri a partidului și guvernului, privind ajutorarea populației sinistrate, organele județene de partid și de. stat acționează cu energie pentru a crea celor rămași fără adăpost condițiile mutării grabnice în noile locuințe. în municipiul Satu-Mare se află in construcție 1 650 apartamente peste numărul prevăzut în plan. Tn depozitele O.C.L. Produse industriale Satu-Mare și ale întreprinderii județene economice a cooperației de consum intră zilnic importante cantități de materiale pentru refacerea caselor de la sate șl din orașul Satu-Mare, destinate acelor cetățeni care optează pentru reclădirea locuințelor proprietate personală. Pînă în cursul zilei de , 6 iunie s-au primit 218 tone var, 62 tone ipsos, 565 000 cărămizi ceramice. 406 000 țigle, 24 000 m p geamuri trase, 27 000 cahle teracotă. 538 tone ciment, 20 000 m p plăci azbociment, 47 000 m p carton asfaltat, 441 m c cherertea rășinoase. 19 tone tablă neagră, 5,3 tone tablă zincată și altele.Unul dintre locuitorii comunei Dorolț, Gheorghe Csatlos — care se va muta în curînd Intr-o casă nouă, mai trainică decît cea distrusă de ape, a ținut să-și mărturisească cu lacrimi în ochi emoția ce l-a cuprins văzînd cit de repede prinde contur visul de a avea un nou cămin pentru familia sa :
— In altă vreme, de mi s-ar fi tntimplat o asemenea nenorocire, 

cine ftie după citi ani aț fi putut sa mai sper la o nouă casă. Dar 
acum este cu totul altceva. Nu știu ce cuvinte mai alese aș putea găsi 
spre a-mi exprima profunda mulțumire partidului și statului, orga- 

sprijinul ce-l primesc in aceste zile grele. Le 
consătenilor mei, care au venit să mă ajute la

nclor locale, pentru sînt recunoscător și 
refacerea casei.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii*de 5 funie, în orașul Lipova, 220 de familii, tota- mai erau încă adăpostite în formule provizorii.LIPOVA. La datalizînd 1 206 persoane ___ ____ ______ ______Pentru a veni în ajutorul lor, din fondurile statului se vor construi 100 apartamente in plus față de cele planificate în acest an. în cartierele Radna și Șoimoș, 30 de familii s-au decis să-și ridice case noi. Un număr de 5 familii au optat pentru locuințe proprietate personală în Alte 50 de fami- instituții, rămasebloc, iar altele vor să se mute în locuințe cu chirie. Ui sînt definitiv repartizate în localurile unor foste fără utilizare și transformate acum in locuințe.Orașul este aprovizionat cu însemnate cantități construcții, între care 56 tone ciment, 15 tone var, 21 000 țigle. de materiale de35 000 cărămizi,

Aurel POP
corespondentul „Scînteii*

fi un sentiment de natură pur- teoretică. Patriotismul înseamnă muncă pentru dezvoltarea și prosperitatea patriei. Patriotismul înseamnă conștiința datoriei de a face totul pentru ca nimic din ce s-a cucerit prin luptă și muncă eroică să nu se piardă, pentru ca, an de an, țara să devină mai bogată, mai înfloritoare.Cînd calamitatea naturală și-a întins tentacule pustiitoare, nesătule peste trupul țării, peste orașe și sale ale țării, peste fabrici și ogoare, era

bătînd pe ogoare pentru a smulge pămîntului tot ce poate da.In repetate rinduri, cu diverse prilejuri, conducătorii partidului, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au adus calde, elogioase a- precieri tineretului, subliniind seriozitatea și maturitatea sa in fața marilor probleme ale vieții, entuziasmul cu care participă Ia infăptuirea obiectivelor edificării socialiste, eroismul și pasiunea — rod al unor inalte trăsături morale — cu care iși pune energia și

EFIGIA TINEREȚII
— se poate împlini strălucit in țara noastră, că manifestarea personalității fiecăruia este pe deplin posibilă. Pentru aceasta fiecare tinăr consideră de datoria sa să muncească acolo unde este nevoie de el, să-și pună capacitatea de muncă, priceperea în slujba patriei, a Înfăptuirii obiectivelor stabilite de partid pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru prosperitatea patriei.Fără ideea de patrie — ideea de sine nu poate fi concepută ; fiecare existăm în măsura în care ființa patriei există, în măsura în care patria străbate cu succes drumul devenirii sale socialiste. Patriotismul este sentimentul fundamental al existenței fiecăruia dintre noi. Și el nu poate

normal că, la comanda lăuntrică a conștiinței, alături de vîrstnici să se afle pretutindeni, in locurile care cereau mai multă energie și putere de dăruire, tinerii. El s-au aflat acolo făcîndu-și cu prisosință datoria. Țara întreagă le aude acum mîinile inăl- țînd diguri de-a lungul Dunării, în Insula Mare a Brăilei ; le vede ochii obosiți de nesomn, veghind nestatornicia valurilor. Țara întreagă le aude acum mîinile dirijînd mașini și a- gregate, îndeplinind angajamentele pe care, alături de ceilalți muncitori, și le-au asumat pentru ca totul să fie la fel ca mai înainte, pentru ca asaltul bezmetic al apelor și jertfele ce și le-au luat să nu lase urme adîncL Țara întreagă le aude inima

priceperea in slujba înfloririi patriei.Dacă mai era necesar, dacă măcar In parte cineva s-ar fi crezut îndreptățit să aștepte noi confirmări, atunci evenimentele ultimelor săptămîni au adus această confirmare.Da, avem un tineret minunat, a- vem tineri dornici și capabili de fapte mari, inspirate nu de gustul facil ai aventurii, de dorința egoistă de a se ilustra pe sine, ci de conștiința că toate faptele lor se cer puse in slujba unor Idealuri mărețe, intre care primul este acela al slujirii în orice împrejurare a patriei socialiste. In aceste zile de grele încercări, prin zeci de mii de exemple datorate tinerilor muncitori și țărani cooperatori, bravilor tineri ostași ai armatei

noastre populare, elevilor și studenților, tuturor categoriilor de tineri, s-a verificat încă o dată fondul da maturitate cetățenească, civică al tineretului, devotamentul cu care răspunde la chemările partidului, ale patriei. O națiune care a reușit să formeze, să-și educe intr-un asemenea chip tînăra generație poate nu numai să fie mîndră de sine, dar și încrezătoare în destinul ei de miine.Țara se află acum — cînd in cea mai mare parte a ei furia apelor a trecut lăsînd în urmă pagube incalculabile — angajată intr-un uriaș e- fort de reconstrucție. Este necesar ca în acest front al reconstrucției, aț refacerii, întregul tineret — muncitori, țărani, elevi și studenți — să-șl aducă vigoarea vîrstei sale, ca pe șantierele de construcție, in fabrici și uzine, pe ogoare, pretutindeni unde se lucrează, tinerii să fie prezenți, alături de vîrstnici, să muncească cu dăruire, pentru ca în efortul de refacere contribuția lor să se dovedească, de calitate, eficientă, la înălțimea încrederii pe care partidul, poporul le-o acordă. Capabili la vreme de încercare să-și afirme strălucite calități morale, tinerii acestei națiuni vor ști la vreme de liniște, de muncă pașnică, să nu-șî precupețească energiile creatoare, talentul pentru ca țara să străbată, demnă și sigură, calea pe care poporul, condus de partid, și-a ales-o prîntr-o opțiune cu unic sens : socialismul.Este ceea ce — asemeni poporului întreg — tinerii știu 1 Este ceea ce — asemeni întregului popor — tinerii fac I
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pagina economică
MAI MULTA CARNE,
MAI MULT LAPTE
din fiecare tonă de furaje!

In aceste zile, oamenii muncii din agricultură, specialiștii desfășoară ample acțiuni pentru îndeplinirea planurilor în domeniul zootehniei, mărirea producției de carne, lapte și alte produse animaliere. Una din direcțiile spre care se îndreaptă eforturile actuale este aplicarea cu perseverență a măsurilor pentru înfăptuirea programului național de dezvoltare a zootehniei. în acest sens se re- intensifica zootehnicelevă necesitatea de a construcția complexelor intercooperatiste, modernizarea fermelor de animale ale cooperativelor' agricole, acțiunile de cooperare dintre unitățile agricole de stat și cooperatiste, recoltarea furajelor și crearea de rezerve de fîn și nutreț însi- lozat etc. Recenta hotărîre a partidului și guvernului privind stimularea dezvoltării zootehniei a creat condiții favorabile valorificării multiplelor resurse pentru mărirea producției, realizarea și depășirea prevederilor contractuale, livrarea suplimentară la fondul central al Statului a unor cantități cît mai mari de carne, lapte și alte produse J animaliere.în numeroase telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu. personal, oamenii muncii din agricultură își exprimă satisfacția față de recenta hotărîre privind îmbunătățirea prețurilor de cumpărare a animalelor și produselor animaliere, angajîndu-se să muncească cu hărnicie și abnegație pentru dezvoltarea mai rapidă a zootehniei, creșterea și ameliorarea e- fectivelor de animale, mărirea producției de carne, lapte și alte produse. Sute de cooperative agricole, membri cooperatori și țărani cu gospodărie individuală din zona de munte s-au angajat să vindă suplimentar la fondul central al statului însemnate cantități de carne, lapte ouă. Deși o mare parte a județului Iași a fost ’puternic afectată de inundații, cooperativele agricole din acest județ s-au angajat să livreze suplimentar la fondul de stat peste 464 tone carne, 3 469 hl lapte, 21 400 kg caș, un număr însemnat de ouă și alte produse. De asemenea, cooperatorii s-au .angajat . să. vindă statului, din gospodăriile lor personale, 270 tone carne, 872 hl lapte, 4 050 kg caș și 509 000 ouă. Important este că, in multe unități, au fost întreprinse o serie de acțiuni pentru îmbunătățirea furajării și îngrijirii animalelor, în scopul realizării și depășirii angajamentelor luate. Vești asemănătoare despre inițiativele luate de cooperativele agricole, de țăranii cooperatori și cu gospodărie individuală sosesc din numeroase alte județe ale țării, printre' care Brăila, Timiș, Bihor, Bacău, Maramureș, Suceava. Teleorman și altei».Asigurarea hrânirii corespunză- rare a animalelor constituie principalul mijloc de care depinde creșterea producției de carne și lapte, în vederea utilizării raționale a resurselor de nutrețuri, direcțiile a- gricole, împreună cu inspectoratele silvice județene au identificat pădurile ce se pot pășuna și au repartizat animale din toate sectoarele agriculturii. în conformitate cu derogările date de către Departamentul silviculturii, se pășunează suprafețe de păduri în toate județele țării, în județul Alba, spre exemnlu, Inspectoratul silvic a identificat și pus la dispoziția unităților agricole peste 50 000 ha de păduri pășuna- bile. în afara acestora, Direcția agricolă a repartizat 1100 ha•nodel cooperativelor agricole căror pășuni au fost inundate, aceste suprafețe producția de masă verde este în medie de 15—20 tone Ia hectar. Stațiunea experimentală Geoagiu a oferit cooperativelor agrî-
pășuni ale

Pe

cole o pajiște artificială, a cărei recoltă de masă verde depășește 30 de tone la hectar. Folosind rațional resursele de masă verde cultivată și naturală, mai ales cele ocazionale, .se pot evita pășunatul și totodată procesul de degradare a pășunilor pe care băltește apa.
In scopul realizării producțiilor 

planificate trebuie să se ia, în con
tinuare, măsuri de dirijare a tine
retului taurin in unitățile care au 
furaje necesare pentru creștere și în- 
grășare. Specialiștii recomandă' ca vacile in plină lăctație și. în stadii avansate de gestație să fie separate de cele care nu sînt în producție și să fie hrănite cu furaje cultivate sau de pe pajiștile din apropierea localităților sau fermelor. Celelalte categorii de vaci, împreună cu tineretul de prăsilă, trebuie dirijate spre pășuni mai îndepărtate, păduri etc. Rezolvarea multiplelor probleme referitoare la furajarea corespunzătoare a animalelor depinde în măre măsură de extinderea acțiunilor de întrajutorare intre cooperativele a- gricole. Cooperativa agricolă Unirea, județul Alba, unde inundațiile au provocat imense pagube materiale, distrugind resursele de masă verde în cea mai mare parte, a fost și este sprijinită de cooperativa agricolă Călărași — Turda, din județul Cluj, care i-a pus la dispoziție 20. hectare de pășuni. La ora adtuală, există condiții pentru furajarea normală a ani- ' male de adăpostire și furajare.Deosebit de important este ca în județele necalamitate să se asigure obținerea de produse zootehnice peste prevederile de plan, prin hrănirea intensă a. animalelor. Cea mai mare rezervă de mărire a producției de carne și de sporire a veniturilor bănești ale unităților agricole o constituie ingrășarea anima

lelor la greutăți maxime. S-a stabilit ca tineretul taurin să fie livrat la greutăți mai mari cu cel puțin 10 kg decit media prevăzută in plan. De asemenea, se recomandă ca porcii să fie livrați la 105—110 kg, iar mieii să fie } - ■ - . — - .greutate vie. _ .ducțieî de carne, in stațiunile de incubație să se scoată și să fie difuzați un număr sporit de pui, care se pot crește în adăposturi amenajate in a- cest scop atît în întreprinderile a- gricole de stat și cooperativele agricole. cît și în gospodăriile populației.O serie de măsuri trebuie luate pentru adăpostirea animalelor prin 
amenajarea de construcții ușoare 
și ieftine. Apreciind cu competență starea fiecărei clădiri, • stabilind măsurile cele mai indicate, se poate asigura, cu minimum de cheltuieli și pe cît posibil cu mijloace locale, redarea în exploatare a construcțiilor agrozootehnice afectate de inundații. Noile construcții destinate sectorului zootehnic să fie realizate pe baza soluțiilor constructive moderne, cu microclimat corespunzător, să permită introducerea imediată sau ulterioară ă elementelor de mecanizare, fără cheltuieli de reamenajare interioară costisitoare, urmărindu-se totodată ca în procesul de hrănire și îngrijire a animalelor să se realizeze economii de forță de muncă.Sînt citeva din măsurile a căror a- plicare va determina diminuarea pagubelor și realizarea integrală a prevederilor dir, domeniul zootehniei. Muncind cu hărnicie și spirit gospodăresc, ' țăranii cooperatori și specialiștii agricoli vor putea înlătura greutățile ivite, asigurând creșterea efectivelor da animale și a producției de carne, lapte și alte produse necesare aprovizionării populației.

și exploatarea pajiștilor naturale este organizarea recoltării tuturor resurselor sub siloz, deri țiune nice de recoltare de care dispun sau să închirieze de la l.M.A. mașini și tractoare și să treacă imediat la lucru. Este nevoie ca, in acest an, cosirea 
tuturor resurselor de masă verde să 
se facă mai de timpuriu, să se asi
gure nutrețuri de calitate superioară.O mare parte din bogăția de furaje verzi din acest an poate fi transformată în semisiloz prin însi- lozarea masei verzi la un grad, de umiditate mai redus. Pînă la data de 6 iunie cooperativele agricole au insilozat 66 436 tone de masă verde, ceea ce reprezintă încă puțin față de nevoile de hrană ale animalelor și față de abundența resurselor masă verde existente.Unul din obiectivele de mare semriătate economică se referă 
păstrarea întregului efectiv de ani
male de prăsilă. în acest sens, Ministerul Agriculturii și Silviculturii a stabilit ca vițelele din toate sectoarele agriculturii să nu fie sacrificate. Acestea vor fi crescute atît pentru cerințele proprii ale unităților respective, cît și pentru a fi livrate în zonele calamitate, în toamnă, atunci cînd se vor crea din nou condiții nor-

de iarbă formă de Conducerile să asigure a tuturor
și conservarea lor fin sau semi- acestor intreprin- punerea în furic- mijloacelor meca-

deinia

Multiplele calități ale maselor plastice justifică pe deplin înaltul ritm de dezvoltare a producției lor în actualul cincinal, mult superior altor subramuri ale industriei chimice. Aceeași tendință se remarcă și în perioada imediat următoare. Se prevede că, în anul 1975, se va ajunge la o producție de 22,5 kg mase plastice pe un locuitor, ceea ce va situa România în rîndul țărilor cu o dezvoltată producție de înlocuitori. Creșterea impetuoasă a acestei subramuri a industriei chimice este pe deplin justificată. Posibilitățile de producere a maselor plastice și de folosire a lor sînt practic nelimitate. In plus, ele presupun ieftină- tate și o calitate cel puțin la nivelul materialelor înlocuite.Cunoscînd ceste sintem fața unui adevărat paradox : în industria constructoare de mașini, introducerea pieselor prelucrate din mase plastice se face cu mare timiditate. Această reținere cu atît mai îndreptățită cit piesele mase plastice,

rilor în industria construcțiilor de mașini ?în timp, au fost oferite multe argumente și explicații pentru a- ceastă situație anormală, in dezacord cu tendințele actuale pe plan mon- • dial. Reprezentanții industriei chimice afirmau că uzinele constructoare de mașini ar trebui să-și producă singure piesele simple din mase plastice și care se realizează in serii mici, urmînd ca fabricile de specialitate să execute doar reperele de mare com-

lizării largi a maselor plastice in construcțiile de mașini, am ales unul : prețurile de vinzare. De ce sînt ele atît de „piperate" ? Nivelul lor e bine ilustrat chiar și cu ajutorul unui singur exemplu, pe care ni l-a relatat șeful serviciului tehnic al Centralei industriale de mașini agricole. Pe scurt, despre ce este vorba ? O treime din reperele modelului inițial al mașinii de plantat răsaduri — MPR-5 — erau prevăzute a se realiza din mase plastice. Dar în producția de

masă plastică prelucrată ajung* zeci de lei — de multe ori, cum a arătat anterior, mai ridicat decîl metalului — deși costul total al 1 nui kilogram de polistiren, bunăoar nu depășește cîțiva lei.Pentru a ilustra cele spuse, să i referim la un caz concret. Prețul c aprovizionare al materiei prime polietilena — folosită la fabricart unei piese pentru instalațiile de fi trare a apei este ceastă sumă însă de 0,88 lei. Din i 0,55 lei îl reprezii tă beneficiul i treprinderii ct mice unde produce materie Folosind teriale

a- elemente, puși în

in industria constructoare de mașinieste puțin cu din în

trialelor în toate unitățile. Principalul este să fie utilizată rațional vegetația bogată din acest an, să se organizeze pășunatul rațional pe parcele, pentru a se înlătura orice risipă.In prezent acțiunile ce se întreprind vizează crearea de rezerve de furaje pentru ajutorarea unităților agricole calamitate, realizarea unor cantități cit mai mari de produse peste plan care să contribuie la acoperirea unor minusuri ce se prelimină in zonele inundate.
Recoltarea furgjeloi constituie pro

blema de bază in sectorul creșterii a- 
nimalelor. Pină la data de 6 iunie, !n întreprinderile agricole de stat, din 98 438 ha cu trifolierie, au fost recoltate 54 098 ha reprezentind 55 la .ștțtă din suprafața totală, Pină la aceeași dată în cooperativele agricole s-a efectuat recoltarea lucernei pe 74 la sută din suprafața cultivată, această lucrare fiind încheiată în județele Dolj, Olt, Ialomița, Constanța, Buzău și altele. Suprafețe mai mari de recoltat există la trifoi, unde pînă în ziua de 6 iunie din 147 761 ha au fost cosițe numai 10 307 ha. reprezentind 7 Ia sută din total. în multe județe coasa I la trifoi nici nu a început. Pină acum ploile abundente au împiedicat efectuarea lucrărilor de recoltare a furajelor, dar totodată au favorizat dezvoltarea puternică a vegetației. în județele Cluj, Sibiu, Mureș, Sălaj și altele, unde se cultivă mari suprafețe cu trifoi, pină în prezent au fost cosite între 3—5 la sută din suprafețe, urmînd ca cea mai mare parte s? se realizeze in a- ceste zile. Pentru grăbirea recoltării trifolienelor este nevoie să se folosească intens toate mijloacele de recoltare, precum și cele pentru uscarea în condiții corespunzătoare a finului — electroventilataare pentru producerea curenților de aer rece in șire, suporți de lemn etc. Direcțiile agricole trebuie să se ocupe îndeaproape de stringerea și depozitarea tuturor resurselor de masă verde din care "se poate face fin, semisiloz sau siloz. Este indicat ca o parte din furajele de volum ce se produc să fie pregătite în vederea ajutorării unităților care au avut de suferit de pe urma inundațiilor.Una dintre acțiunile importante de care trebuie să se ocupe întreprinderile județene pentru îmbunătățirea

îngrășați la peste 37—40 kg e vie. în scopul măririi pro-

C. BORDEIANU

____ „____________ _ comparație cu cele din metal, necesită o manoperă foarte redusă, sînt mai ușoare, neco- rozive și au o rezistență mecanică suficient de ridicată. Deci, masele plastice au un dublu avantaj : pe de o parte, ele dispun în multe cazuri de calități superioare celor ale metalului : de pe altă parte, se creează posibilitatea înlocuirii unor mari cantități de metal, material extrem de solicitat în această perioadă de intensă dezvoltare economică a țării. Bunăoară, cu cele 1125 tone de țevi din P.V.C., cîte se vor fabrica în a- cest an la Uzina de prelucrare a maselor plastice din București, va putea fi înlocuită o cantitate de 6 750 tone de metal.Faptul că în industria construcțiilor de mașini introducerea maselor plastice se face lent este relevat de rezultatele obținute în acest an de diferite uzine constructoare de mașini. De pildă, în trimestrul I a. c.. unitățile Centralei industriale de mașini agricole au economisit 276 tone metal. Din acestea, insă, doar 80 tone se datorează folosirii înlocuitorilor din masă plastică. Adică, o proporție absolut nesatisfăcătoare, mai ales că in fabricația mașinilor agricole masele plastice pot fi introduse pe scară largă. Căror factori se datorează utilizarea în proporții reduse a înlocuita-

plexitate. Totodată, chimiștii invocau greutățile ce le întîmpinau în achiziționarea utilajelor de prelucrare a maselor plastice — în cea mai mare parte, acestea fiind aduse din import mașini pentru tilaje.Constructorii de ___ _ __.___ , __rîndul lor, alte argumente : durata e- xagerat de mare în care diferite produse din mase plastice s-au introdus în fabricația de serie a întreprinderilor de prelucrare și, în special, prețurile ridicate cu care aceste piese ,din mase plastice pot fi achiziționate de uzinele constructoare de mașini. Asupra fiecăruia din aceste elemente se poate discuta pe larg. Și chiar așa s-a și făcut o perioadă îndelungată : s-a discutat, s-a argumentat, dar măsuri energice nu s-au luat. Iar rezultatul a fost tărăgănarea cu care masele plastice — element de progres tehnic și de eficiență economică, a căror importanță a fost subliniată in repetate rînduri în documentele de partid și de stat — și-au făcut și își fac loc in industria construcțiilor de mașini. Esențialul este de a vedea cit de „rezistente" sînt aceste argumente în fața unei analize cit de cît a- tente.Dintre factorii — frînă în calea uti-

— uzinele vădind o asimilarea constructoare de slabă preocupare unor asemenea u-mașini aveau, la
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serie a acestei mașini agricole, majoritatea reperelor din mase plastice au fost înlocuite cu unele fabricate din metal. Cauza ? Uzina de prelucrare a maselor plastice din București a pretins un preț de vînzare deosebit de mare — circa 70 lei/kg de masă plastică prelucrată — adică de 5—6 ori mai ridicat decît dacă piesele respective erau produse din metal.De ce prețurile de vînzare — respectiv de cumpărare — ale produselor tehnice din mase plastice au a- tins nivele ridicate în mod cu totul nejustificat ? Pentru a găsi răspuns la această întrebare, să refacem drumul pe care îl parcurge o piesă din mase plastice, sub aspectul formării prețului, pînă în clipa în care ea este achiziționată de o uzină constructoare de mașini. Mai întîi, masele plastice sub formă de materii prime — realizate încă într-o gamă sortimentală destul de redusă — sînt fabricate în diverse combinate chimice. Ce rentabilitate au aceste mase plastice — materii prime ? P.V.C. — peste 35 la sută, polistirenul — 47 la sută, iar polietilena... 150 la sută. Cu alte cuvinte, încă din prima fază viitoarea piesă din mase plastice are un preț împovărător de ridicat pentru beneficiar. Urmează, însă, etapa... a doua. Livrate uzinelor de prelucrare a maselor plastice, costurile produselor din,, mase,plastice se vor arpplÎT fica și mai mult. în primul rînd, li se vor adăuga cheltuielile de fabricație ale uzinelor de prelucrare. Este firesc să fie așa, Dar totalul rezultat este majorat cu o cotă de beneficiu care, de multe ori, depășește 60 la sută. Ceea ce rezultă este prețul de vînzare al pieselor din mase plastice, preț pe care trebuie să-l plătească uzinele constructoare de mașini. Evident, după adăugiri succesive, de fiecare dată pleeîndu-se de la baze de calcul mai mari, prețul de vinzare al unui kilogram de

aceas prim deci m de 0. lei, uzina de prlucrare a mas lor plastice ada 1 gă în continua cheltuieli de pri ducție care tas’ mează 1,99 In fine, la talul obținut calculează o de beneficiu 91 la sută și fel se ajunge un preț de vînz; re de Adică derile toare plătesc bucată din piei amintită cu t preț de 17 ori m. mare decît cos! materia primă utilizată la produce rea ei.Corespunzător ritmului rapid d dezvoltare a industriei chimice in ge neral, pentru perioada următorilc cinci ani, s-a prevăzut că producți de polistiren și polimeri va spori c peste 472 la sută, cea de P.V.C., - cu 266 la sută, iar cea de polietilen cu mai mult de 174 la sută. Acest importante creșteri vizează, cu pre cădere, utilizarea tot mai largă maselor plastice în scopuri produc tive — bineînțeles, nefiind neglija nici sectorul bunurilor de consun Este vorba, deci, de sarcini deose bit de mari, care nu vor putea fi fi nalizate decît printr-o reconsiderar a calculelor economice, capabile s elimine obstacole artificiale care stai in calea introducerii hotărite a ma selor plastice în toate sectoarele in dustriale și. mai ales, în construcțiil de mașini. La Direcția plan financia și prețuri din Ministerul Industrie Chimice, tov. Vasile Contescu, șef d1 serviciu, ne spunea că, in prezent, Si lucrează intens tocmai la o așezari mai judicioasă a nivelului rentabili tății producției de mase plastice, ceei ce va avea repercusiuni economici favorabile asupra folosirii mai larg a produselor din înlocuitori. Desigur o asemenea inițiativă este binevenită Finalizarea sa nu trebuie însă amî nată. Dimpotrivă, cu cît prețurile d< vînzare ale produselor din mase plastice vor reflecta mai fidel realitatea cu oit cheltuielile de fabricație voi avea un nivel cît mai scăzut, iar beneficiul va fi dimensionat la o coti rațională, cu atît extinderea utilizări: maselor plastice în industria constructoare de mașini va fi facilitată. Efectul imediat — economisirea metalului, ridicarea calității produselor, creșterea sensibilă a eficienței economice a producției <te mașini și utilaje, direcții spre care, în prezent, trebuie concentrate toate eforturile cadrelor din întreprinderi.
Dan MATEESCU

Refacerea

de

Noul laminor de 6 țoii de la Uzina de țevi din Roman. Prin intrarea lui în 
funcțiune, capacitatea de producție a uzinei va crește cu 25 la sutăFoto : Agerpres

SĂ PRODUCEM CEEA CE ESTE REALMENTE
NECESAR ECONOMIEI NAȚIONALE

bco c as5,60 1.întreprii construi • mași fiecai

capacităților avariate
(Urmare din pag. I)

Primim de pretutindeni, din toată colțurile țării, mesajele vibrante ale conștiinței patriotice, ale solidarității socialiste, ale muncii fără preget pentru depășirea cit mai grabnică a greutăților provocate de inundații și restabilirea activității economice și sociale. Oamenii refac drumurile, rețelele electrice și de comunicație, conectează din nou fabricile afectate la circuitul producției, înlătură urmările calamităților naturale. Totul

se desfășoară cu calm și luciditate, pe fondul unei minuțioase organizări, totul se realizează cu maximă chibzuință și eficacitate. In celelalte părți ale țării, ocolite de furia apelor desferecate. oamenii muncii își înzecesc eforturile pentru a contribui la recuperarea cît mai rapidă a pierderilor mari suferite de avuția noastră națională și a asigura condițiile ca planul de stat pe acest an să fie îndeplinit cu succes.

țe, se constituie într-o replică unanimă Ia încercările la.care a fost supusă economia noastră. Totul p?ntru refacere, totul pentru normalizare" — a devenit lozinca vie a hotărîrii, a fermității clasei muncitoare, a întregu-
lui popor de a înlătura integral urmările calamităților și a asigura mai departe o dezvoltare dinamică a economiei naționale — aceasta fiind singura bază continuare trainică a ridicării a nivelului de trai. in

...și mii de tone de țevi

în plus față de cifrele inițiale

60 000 tone cărbune...se face al mi- ; zoneDin bazinul Văii Jiului ni cunoscut noul angajament < nerilor acestei prestigioase de extracție a cărbunelui : pină la sfîrșitul anului se anunță o producție suplimentară de 60 000 tone cărbune brut, cu 20 000 tone mai mult decît prevedea angajamentul inițial. Dornici să contribuie cît mai activ la efortul național de refacere a economiei, oamenii muncii din întreprinderile județului Prahova — care realizează aproape 9 la sută din producția industrială a țării — și-au suplimentat angajamentul anual luat în întrecerea socialistă, la producția- marfă vîndută și încasată, cu 205 mili-

oane lei, urmărind realizarea concomitentă și a unui volum, in plus, do zeci de milioane lei economii la prețul de cost. Succesele obținute în producție ih primele luni din acest an, *n- tr-un alt județ al patriei — Cluj — au permis ca, concomitent cu recuperar ea integrală a pierderilor provocate de inundații, să se asigure o suplimentare a angajamentelor inițiale cu 66 milioane lei.Șirul unor asemenea angajamente ăr putea fi continuat. Noile angajamente se leagă în lanț, ele se transformă in stimulente active pentru o maximă concentrare în producție, sînt expresia deplinei încrederi în propriile for-

în dorința de a afla care este acoperirea reală a entuziasmului general care a caracterizat munca din ultimele săptămîni, din ultimele zile, ne-am oprii și la Uzina metalurgică din Iași, care, la fel ca atîtaa sute și suțe de unități industriale, și-a suplimentat angajamentul inițial cu 9 milioane lei atît la producția-marfă, cit și la producția-marfă vîndută și încasată. Este vorba în final de un plus sudate la planul cu un procent muncii.— Există două . . .producția suplimentară — precizează inginerul Eugen Avram, de la secția 1, locțiitorul secretarului comitetului de partid pe uzină : prin creșterea indicelui intensiv de utilizare a capacităților de producție sau a celui extensiv. Prima soluție ar fi fost mai comodă pentru muncitori, însă și mai riscantă. Solicitarea la maximum a utilajelor ar fi dus pe moment la creșterea producției, dar

la producția-marfă încasată. Este vorba de 1 600 tone țevi fizic, de o creștere a productivitățiicăi pentru a obține

prematur întreaga apara-ar fi uzattură. Am ales, așadar, soluția a doua.Străbătind de la un cap Ia altul linia de 4 țoii a uzinei, ni se arată practic cum s-a procedat. Zilele trecute, s-a incheiat obișnuita reparație a liniei. De ani de zile, ea dura, după grafic, 10 zile. De data aceasta insă, s-a lucrat din plin, cu o remarcabilă concentrare a forțelor, la porțiunile cele mai dificile, chiar in trei schimburi. Reparația a fost gata în 6 zile.— în plus, pe luna mai, am redus numărul muncitorilot' de la această linie cu 17, ei fiind repartizați Ia o nouă linie de fabricație ce se montează acum — aflăm de la șeful secției vizitate, inginerul Eugen Oprea. Sarcinile lor au fost preluate de ceilalți muncitori, care învață o a doua meserie.De-a lungul liniei de fabricație, muncitorii ne-au mai vorbit și despre alte posibilități ce vor fi fructificate, subliniind preocupările lor de a folosi timpul de lucru cu valoare maximă pentru producție. Cu mîndrie ni s-a

amintit și despre experiențele pe care un colectiv din uzină le face pentru a înlocui actualul sistem de sudare a țevilor, printr-un procedeu ce reprezintă una din ultimele cuceriri ale tehnicii mondiale : sudura prin curenți de înaltă frecvență. Avantajele pe care aceasta le va aduce sînt considerabile : viteză de laminare mai mare cu 20 la sută, excluderea cojirilor și arsurilor, creșterea substanțială * calității țevilor. Realizările din luna mai sînt optimiste : producția globală — 109,1 la sută, producția-marfă — 107,1 lasută ; tuburi pentru instalațiile electrice — 122 la sută.— Există suficiente rezerve pentru suplimentarea producției — ne spunea, la un moment dat, inginerul Mihai Vatavu, direcțorul uzinei. Dar ele nu stau în rafturi, ci trebuie căutate cu răbdare, cu bătaie dorința de a face totul, în mente, pentru redresarea vieții economice a țării.Aceste cuvinte, rostite într-un fel sau altul, cu emoție și cu hotărîre, le-am auzit la toți salariații Uzinei metalurgice din Iași cu care am stat de vorbă. Este semnul cel mai sigur că angajamentele suplimentare asumate de colectiv vor prinde viață.

electrice au fost demontate și recondiționate în uzinele clujene. Fabrica și-a reluat parțial activitatea încă de la 27 mai. iar acum se fac intense pregătiri pentru a începe campania de prelucrare a fructelor timpurii. La secția de îmbuteliere „Vinalcool" și la secția de lapte praf din cadrul Combinatului de industrie alimentară din Satu Mare — care au reînceput și ele să producă — au lucrat mult tinip lăcătuși, electricieni și alți muncitori din unitățile industriei alimentare din Oradea.Această mobilizare da forțe, mun- oa plină de abnegație a salariaților, de la ultimul muncitor pină la cadrele de conducere, nu puteau să nu dea roade. Din cele 46 unități atinse de furia apelor, 42 și-au reluat activitatea parțial sau la întreaga capacita- te.în același timp, pentru ca planul de producție să nu fie prea mult afectat, unele sarcini au fost redistribuite unităților în funcțiune. Așa a fost posibil ca piața să fie, în general, bine aprovizionată cu produse alimentare. O maximă atenție a fost acordată asigurării cu pîine, făină, mălai, carne și preparate din carne, zahăr, ulei, untură, produse lactate proaspete și brînzețuri, a orașelor și satelor din zonele inundate.
— Vă rugăm, în încheierea 

vorbirii noastre, să informați 
publică asupra direcțiilor în
sînt concentrate in aceste zile preo
cupările cadrelor din întreprinderi, 
ale Ministerului Industriei Alimen
tare, pentru înlăturarea definitivă a 
urmărilor inundațiilor.— Apele s-au retras din cea mai mare parte a fabricilor inundate, unde se desfășoară din plin munca de reconstrucție ori activitatea productivă, dar o serie de unități ale industriei alimentare, aflate în zona Dunării, sînt periclitate în continuare. Pentru protejarea lor, s-au luat toate măsurile prin construirea și consolidarea digurilor de apărare, precum și prin evacuarea sau ridicarea la cote superioare a utilajelor și a produselor din stoc. Toate eforturile sînt concentrate în prezent pentru a apăra de furia apelor fabricile aflate la Galați și Tulcea, ca și unitățile piscicole încă neinundate din Delta Dunării.Dintre cele șase unități inactive din cauza inundațiilor, o importanță deosebită prezintă Fabrica de conserve Zagna-Vădeni, județul Brăila, și frigori ferul din Șendreni, județul Galați. Nivelul apei la fabrica Zagna-Vădeni se ridică și acum la circa 70 cm față de sol, iar evacuarea ei va dura încă un timp. Pentru că aici trebuia să înceapă zilele acestea campania de prelucrare a mazării, a căpșunilor, a altor legume și fructe,

con- 
opinia 

care

de cap, cu aceste mo- grabnlcă a

V. SĂLĂGEAN 
R. CONSTANTINESCU

ministerul a luat măsura ca materiile prime să fie dirijate spre diferite fabrici din sector. Mazărea, bunăoară, va fi prelucrată la fabricile de conserve din Tecuci și Fetești și la întreprinderea „Flora” din Capitală. Merită a fi subliniată și inițiativa organelor locale de partid și de stat și a consiliului de administrație al Combinatului de industrie alimentară Brăila, care au luat măsura ca o serie de utilaje să fie instalate provizoriu într-o construcție existentă în această localitate. în zilele următoare se va putea începe aici prelucrarea legumelor și fructelor din acest sezon, astfel că pierderile de producție vor fi minime.Cu toate condițiile grele de muncă din această perioadă, cu toate per- turbațiile provocate de calamități, planul producției globale industriale, pe ansamblul ministerului nostru, a fost îndeplinit în primele cinci luni ale anului in proporție d» 101,3 la sută. însemnate depășiri de plan s-au înregistrat la făină, brinzeturi, bere, carne de porc, păsări, conserve de legume și carne, preparate din carne și la alte sortimente de produse. Sarcinile ce ne revin sînt însă deosebit de mari în lunile următoare, iar în unele cazuri, datorită inundațiilor, baza de materii prime agricole a fost afectată. Avind în vedere această situație grea, împreună cu Ministerul Agriculturii și Silviculturii, a fost elaborat un program de acțiune pentru reinsămin- țarea cu plante tehnice și legumicole a unor suprafețe, pentru care «-au asigurat semințele necesare.In ce privește aprovizionarea eu materii prime animaliere, consider că recenta hotărîre a partidului și guvernului pentru stimularea dezvoltării zootehniei va avea efecte din cele mai favorabile. Ca urmare a a- vantajelor pe care le creează noua hotărîre, unele cooperative agricole s-au angajat să suplimenteze contractele pe acest an Ia livrările de carne și lapte și au luat sau vor a- plica in perioada următoare numeroase măsuri pentru dezvoltarea sectorului zootehnic. Prevederile hotă- rîrii stimulează deopotrivă sporirea numărului de animale in gospodăriile personale ale locuitorilor de la sate și livrarea lor pe bază. de contract statului.Ca răspuns la grija pe car» partidul a manifestat-o în aceste momente grele, pentru țara noastră, pentru viața poporului, muncitorii, inginerii și tehnicienii din industria alimentară vor face tot ceea ce este cu putință pentru înlăturarea efectelor inundațiilor, a pagubelor pricinuit» de calamități, pentru îndeplinirea Integrală a planului pe acest ultim an al cincinalului.
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FINAL DE AN
UNIVERSITAR

• AMĂNUNTE NOI ASUPRA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN INSTITU
ȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÎNT SUPERIOR • DUPĂ EXAMENUL DE STAT, PESTE 
13 000 DE TINERI SPECIALIȘTI, ABSOLVENȚI Al FACULTĂȚILOR, VOR FI 
REPARTIZAȚI IN PRODUCȚIE • PRIMII SE PREZINTĂ LA POSTURI NOII 
CONSTRUCTORI • SPRIJIN DEOSEBIT CANDIDAȚILOR PROVENIȚI DIN 

ZONELE SINISTRATEPe agenda de lucru universitară, i ordinea zilei, pentru marea măritate a studenților, se află sesiu- ea de examene de vară. Față de nii precedenți, de sesiunile anteri- are, pregătirea acestei etape de ve- ificare a cunoștințelor dobindite la ursuri, seminarii și lucrări practice -a desfășurat în condiții deosebite, ub semnul unei intense participări studenților și profesorilor lor la apta împotriva apelor dezlănțuite. Iii de studenți, din aproape toate entrele universitare ale țării, și-au mpărțit timpul între studiu și acți- nile de muncă patriotică — în zo- ele afectate de inundații, în „bă- ălia Dunării", la refacerea localită- ilor afectate de inundații, ocrotirea ănătății populației sau refacerea și ngrijirea culturilor agricole. Colecti- e de cadre didactice și specialiști din nstituții de învățămînt superior larticipă direct la reintrarea in func- iune a unor obiective industriale lo- /ite de'inundații.După cum am fost informați la Mi- îisterul Invățămîntului. pentru acel ăudenți de la cursurile fără frecvență, din zonele afectate de inunda- ii, care nu se vor putea prezenta la ixamene în luna iulie, se va organiza> sesiune specială de examene in luna lecembrie. Informații suplimentaro în icest sens se vor ‘putea obține de la lacultățile respective.Tot în aceste zile, în viața universitară are loc un eveniment notabil :> nouă promoție de tineri se pregăteș- e să-și încheie ar.ii de studenție prin examenul de stat. Acest ultim act al ■itudiului universitar se află in plină desfășurare la facultățile și secțiile ie construcții civile (1—13 iunie). La institutele de învățămînt tehnic și economic, examenul de stat va avea loc intre 15—28 iunie, la universități și facultăți de arte plastice — între 16—27 iunie, la institute pedagogice — intre 21—30 iunie, la conservatoare și institute de teatru — între 15—29 iunie etc. Excepție fac absolvenții institutelor agronomice și de medicină — aflați în prezent la stagiu de practică — care, ca șl în anii trecuți, își vor susține examenul de stat în toamnă.După examenul de stat urmează repartizarea în producție a promoției universitare 1970. Dintre cei peste 18 000 de absolvenți din acest an ai instituțiilor de învățămînt superior, primii care se vor prezenta în fața comisiei de repartizare (la mijlocul lunii iunie) vor fi cei mai tineri constructori. Prezența lor în județele țării, în zonele lovite de calamități este acum atît de necesară, încit ei vor pleca de îndată la noile lor locuri de muncă. Pentru toți ceilalți tineri . care și-au încheiat activitatea universitară, repartizarea în producție se va face în primele zile ale lunii iulie. Comisiile de repartizare vor lucra în fiecare institut politehnic — pentru absolvenții facultăților respective — și pe centre — pentru absolvenții diferitelor facultăți ale universităților, institutelor pedagogice ș.a. Promoția din acest an a institutelor politehnice sau cu diferite profile tehnice și economice a hotărît să renunțe la ultima va

canță „studențească" și să-și înceapă imediat activitatea sub lozinca patriotică „totul pentru refacere, totul pentru normalizare". Angajamente similare și-au luat și absolvenții altor instituții de invăță- mînt superior, dornici să răspundă prin fapte grijii partidului și statului de care au beneficiat de-a lungul anilor de studenție.în timp ce absolvenții își iau rămas bun de la studenție, o nouă promoție de viitori studenți trăiesc e- moțiile apropiatei admiteri în facultăți. După cum s-a mai anunțat, e- diția 1970 a concursului de admitere în învățămîntul superior, de zi și se- ral, inclusiv secțiile de subingineri, se va desfășura între 10—18 iulie. (Admiterea la cursurile fără frecvență va avea loc între 5—12 septembrie). Pentru locurile care nu se vor ocupa, la unele facultăți se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie. De menționat că la unele instituții de învățămînt superior — institutele de teatru din București și Tg. Mureș, conservatoare (secțiile de instrumente și canto) și Institutul de arhitectură „Ion Mlncu" din București — se va face o selecție prealabilă a candidaților după aptitudini, între 4—8 iulie. Rețeaua instituțiilor de învățămînt superior și condițiile de admitere au fost comunicate în broșura „Admiterea în învățămîntul superior". Reamintim cîteva date în legătură cu acest concurs. înscrierile la concurs (între 4—9 iulie) și organizarea acestuia se fac pe secții de

t

*
*

Noua Casă 
a corpului didacticDuminică, 7 iunie a.c., Ia Vaslui s-a deschis Casa corpului didactic, în fața unui numeros auditoriu, format din cadre didactice din județ, au fost expuse sarcinile actuale, calendarul de activități și planul de perspectivă.

specialitate. Disciplinele și probele concursului sînt aceleași ca anul trecut, cu unele excepții. La secția de comerț exterior din cadrul Academiei de studii economice, examenul va consta din : matematică (algebră și trigonometrie) — scris și oral, o limbă străină la alegere (engleză, franceză, germană, rusă) — scris, e- conomie politică — oral. La facultățile filologice, la secțiile care au ca specialitate secundară o limbă străină se va adăuga o probă scrisă la limba respectivă. La secția de sociologie se va introduce o probă scrisă la disciplina „analiza matematică".în organizarea concursului de admitere din această vară s-a ținut seama, în mod deosebit ,de sprijinirea participării la examen a absolvenților de liceu din zonele inundate. Pentru ei se va organiza, între 3—9 iulie, un program de consultații la disciplinele de concurs. Tot astfel, pentru perioada în care se desfășoară consultațiile și concursul, candidații proveniți din familiile sinistrate vor avea prioritate la găzduirea în cămine și asigurarea hranei în cantinele studențești.în sfîrșit, pe agenda de lucru universitară mai sînt înscrise o serie de activități pentru lunile de vară. în- cepind de la 1 iulie, o parte dintre studenți (cei din anii III și IV de la institutele tehnice și economice, de exemplu), vor efectua stagiul de practică în producție înscris în planurile de învățămînt. în acest scop, pînă acum, în proporție de mai mult de 90 la sută, facultățile respective au încheiat convenții cu întreprinderile în care vor lucra studenții. Alte mii de studenți, care și-au exprimat dorința de a contribui direct la refacerea de pe urma inundațiilor, vor lucra în zilele vacanței în brigăzi de muncă patriotică, oriunde va fi nevoie.
Florica DINULESCU

17,55 Mlcroavanpremiera. 18,00 Buletin de știri. 18,05 Ce vreți să știți 
despre liceele de specialitate ? 18,45 Studioul artistului amator — Spectacol 
prezentat de artiști amatori din județul Suceava. 19,15 Anunțuri, publi
citate. 19,20 1 001 de seri — emisiune pentru cei mici. Filmul „Aventurile 
lui Pehacek". 19,30 Telejurnalul de seară. 20,00 File de istorie : Islaz 1848 
— Evocare de prof, dr." Constantin Giurescu. 20,15 Seară de teatru : „Hero 
și Leandru" de Grlllparzer — Premieră TV. 21,25 Momente pariziene : Film 
realizat de Tudor Vornicu și prezentat de Denise Fabre, crainica televi
ziunii franceze. 21,55 Prim-plan : prof. univ. arhitect Octav Doicescu. 22.25 
„Eroismul de fiecare zi" — reportaj filmat de Aristide Buholu. 22,40 Studio 
dans TV. 23,00 Telejurnalul de noapte. 23,15 închiderea emisiunii.
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Afurisitul de bunic ; PATRIA 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15. 
Jurnalul unei cameriste : CA- 

9,15; 11,30; 14; 16,15;
“ " “ 20,15, SALA

de bi- 
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PITOL
18,30; 21, la grădină
PALATULUI — 17,15 (seria 
lete — 3322); 20,15 (seria de
— 3325).
• 24—25 nu se înapoiază : 
TRAL — 8,45; 10,45; 12,45; 
16,45; 18,45.
• Procesul J CENTRAL —
• Acțiunea „Vulturul" : LUMINA
— 9,30—15,30 in continuare; 18;
20.30, ARTA — 10,30; 15,30; 18, la 
grădină — 20,15.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Vînătorul de căprioare : DOI
NA — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
GRIVIȚA — 10,30; 15,30; 18; 20,30.
• Cei 1 000 de ochi ai doctorului 
Mabuse ; FAVORIT — 10; 15,30; 
18; 20,30.
• Sub semnul lui Monte Cristo : 
REPUBLICA — 9,15; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15, BUCUREȘTI — 
9; 11; 13: 15; 17; 19; 21, STADIO
NUL DINAMO — 20,30.
• Misteriosul X din cosmos : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
13,30; 21, FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 
20,15, GRADINA DOINA — 20,15.
• Articolul 420 (seriile I și II) : 
CINEMATECA — sala Union (bi
lete la casă) — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Așteaptă pînă se întunecă : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA 
— 11; 16; 18,15; 20,30.
• Barajul voinței : Ore tragice, 
ore eroice ; Țara întreagă ca un 
singur om : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• Marile vacanțe ; MELODIA — \ 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, FE- 1 
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30. MODERN — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Freddy și cîntecul preriei : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, TOMIS — 9,30—15,30 în 
continuare; 18, la grădină — 20,15.
ÎI Urmărirea : ÎNFRĂȚIREA
NTRE POPOARE — 10; 15,30; 18;

20,15, DRUMUL SĂRII — 15,15;
17,45; 20,15.
O Castelul condamnaților : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Bănuiala î BUZEȘTI — 14; 16,15, 
la grădină — 20,30.
• O tntimplare : BUZEȘTI — 
18,30.
• Simpaticul domn „Ru: MUN
CA — 16; 18; 20.
• Dansînd sirtakî : AURORA — 
9; 11; 13; 16; 18,15, la grădină — 
20,30.
• Operațiunea Lady Chaplin : 
DACIA — 8,30—20,30 în continua
re, VOLGA — 10; 16; 18,15; 20,30.
• Răzbunătorul : BUCEGI — 10; 
16; 18,15; 20,30, la grădină — 20,30, 
MIORIȚA — 11; 13; 17,30; 20.
• Bună ziua, contesă : UNIREA 
— 16; 18,15, la grădină — 20,30.
• Dragoste la Las Vegas : LIRA 
— 10; 15,30; 18, la grădină — 20,30.
• Picioare lungi, degete lungi : 
FERENTARI — 15.30; 18; 20,15.
• Elvira Madigan : COTROCENI
— 15,30; 18; 20,30.
• Jocul care ucide : PACEA •— 
15,45; 18; 20, VITAN — 15,30; 18, 
la grădină — 20,15.
0 Operațiunea Lâontine : FLO
RE ASC A — 15,30; 18; 20,30.
0 Baladă pentru Mărîuca : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
0 în Nord spre Alaska : VIITO
RUL — 16; 18.
0 Un cuib de nobili : VIITORUL 
— 20.

CEN- 
14,45;

20,45.

Pe ecrane: „AFURISITUL DE BUNIC"

La cinematograful „Patria" din Capitală rulează în aceste zile filmul „AFURISITUL DE BUNIC", pro
ducție a studiourilor franceze, după un ioman de Catherine Paysan.

Regia : Jacques Poitrenaud, coautor al scenariului, împreună cu Pierre Pelegri și Albert Cossery
In distribuție : Michel Simon, Marie Dubois și alții.

TOT SATUL LA ClMP!
(Urmare din pag. I)■nat îmburuienirea culturilor — pe lingă mijloacele mecanizate, prășitul trebuie să fie executat și manual. Sînt porțiuni de teren cu umiditate mai mare care nu pot fi lucrate mecanizat. De aceea, organizațiile de partid sprijină în permanență consiliile de conducere în mobilizarea la lucru a cooperatorilor. De altfel, în această primăvară se constată o largă participare la muncă a țărănimii cooperatiste : toți locuitorii satelor sînt, în aceste zile, la cîmp. Proce- dînd astfel, țăranii cooperatori din comuna Drănic au reușit să termine prima și a doua prașilă la sfecla de zahăr și floarea-soarelui pe întreaga suprafață de 200 ha și respectiv 180 ha. De asemenea, au terminat prima prașilă manuală și mecanică la porumb pe cele 860 de ha. O mare mobilizare de forțe la întreținerea culturilor am întîlnit în cooperativele agricole de producție de pe malul Dunării, cum sînt Ghidicl, Rast, Negoi, Ostroveni și altele, unde vegetația culturilor este mult avansată.în anii din urmă, la cooperativele agricole de producție din zona coli- nară se înregistrau rămineri în urmă la întreținerea culturilor, determinate in primul rînd de slaba organizare a muncii, de faptul că țăranii cooperatori nu erau cointeresați în efectuarea unor lucrări la timp și de bună calitate. Anul acesta, cooperativele din această zonă, printre care amintim pe cele din Braloș- tița, Răcarii de Jos, Brădești, Valea lui Pătru și altele, au fost sprijinite de către specialiști de Ia direcția a- gricolă județeană și U.J.C.A.P. să-și organizeze mai bine munca, să țină o evidență precisă a lucrărilor în vederea stimulării țăranilor cooperatori pentru obținerea unor producții sporite. Suprafețele cu porumb, îndeosebi, au fost repartizate pe familii, iar acestea vor primi ca plată supli

mentară o parte din cantitatea de produse obținute peste sarcina de plan. Datorită măsurilor întreprinse, aproape toate cooperativele se află acum printre unitățile fruntașe la întreținerea culturilor prășitoare.Paralel cu impulsionarea efectuării lucrărilor de întreținere a culturilor la vreme se dă o atenție sporită calității acestora. Inginerii agronomi, membrii consiliilor de conducere supraveghează în permanență modul cum se execută întreținerea culturilor, atît manual, cit și cu mijloace mecanizate. Indiferent că se lucrează în condiții de climă favorabile sau mai puțin favorabile, nu trebuie să se facă nici un fel de rabat la calitate. La cooperativa agricolă din Salcia, bunăoară, deservită de secția I.M.A. Filiași, condusă de Mihai Gheorghe, din cauză că pe o suprafață de 40 ha cu porumb s-a lucrat cu cultivatoare ale căror cuțite nu erau bine ascuțite, printre rînduri au rămas multe buruieni netăiate. Mecanizatorii au fost obligați să refacă lucrarea și numai după aceea a fost recepționată. în alte locuri se execută lucrări de mîntuială și acolo unde se face prășitul manual. S-a constatat că pămîntul este tras cu sapa peste buruieni. în acest caz, graba mai mult strică. Atît in cazul prășitului mecanic, cit și al celui manual se cere să se execute lucrări de cea mai bună calitate pentru obținerea unor recolte mari la hectar.Angajamentele luate de membrii cooperativelor agricole din județul Dolj de a obține și livra statului cantități suplimentare de produse agricole vor putea fi îndeplinite cu condiția executării la timp și de calitate superioară a lucrărilor de întreținere a culturilor. Acestui scop să-i fie subordonată întreaga muncă politică și organizatorică desfășurată de organele de partid și de stat din județul Dolj.

Deschiderea salonului de primăvară 

al pictorilor și sculptorilor 

din București
In sălile de expoziție ale Muzeului 

de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democratice 
din România s-a deschis luni la a- 
miază Salonul de primăvară al pic
torilor și sculptorilor din București, 
organizat sub patronajul Uniunii 
Artiștilor Plastici.

Sînt expuse un număr considerabil 
de lucrări executate in anul acesta 
de 110 de pictori și 60 de sculptori 
bucureșteni, care abordează o tema
tică variată, redată plastic in diverse 
maniere personale. Trăsătura distinc

tivă ce caracterizează Salonul artiști
lor din Capitală — expresie a acti
vității tuturor generațiilor de artiști 
— constă in faptul că față de alte 
expoziții colective, fiecare artist pre
zintă publicului lucrarea pe care o 
consideră reprezentativă creației sale 
din ultimele luni.

Expoziția a fost prezentată asisten
ței de criticul de artă Anatol Min- 
drescu, redactor-șef al revistei 
„Arta", vicepreședinte al Uniunii 
Artiștilor Plastici.

(Agerpres)

BĂTĂLIA DUNĂRII
TULCEA-DELTĂ: 

Alerta continuă
Așa cum s-a arătat în ziarul de ieri, culminația de pe Dunăre a pătruns și în zona județului Tulcea, unde, la data de 8 iunie, cotele apelor erau de 430 cm, cu 3 cm in plus față de nivelul atins duminică. Totuși, actuala viitură nu va depăși nivelul maxim înregistrat în luna mai, cînd cotele Dunării au atins 435 cm. înseamnă aceasta că pericolul inundațiilor a trecut ? Nicidecum, pentru că apele Dunării — la Tulcea. de-a lungul celor trei brațe, în canalele, lacurile, gîrlele Deltei — se mențin cu 50 cm, și în unele locuri chiar cu mai mult, peste cotele de inundație. De aceea veghea, consolidarea și supra- inălțarea digurilor continuă zi și noapte, fără oprire. în această acțiune sînt concentrate importante mijloace tehnice : utilaje, basculante, camioane. precum și peste 3 300 oameni, din care aproape 1 000 de ostași.în județul Tulcea digurile apără — de-a lungul Dunării și al canalelor — incinte agricole insumînd o suprafață de peste 26 000 hectare, cu o producție ce va depăși în acest an cifra de 130 milioane lei, precum și numeroase localități : Ostrov, Peci- neaga, Măcin, Jijila, Luncavița, Nufărul, Mahmudia, Murighiol. în- cepînd de la 13 aprilie, aceste diguri, apărate zi și noapte de oameni dîrji, avind în frunte pe comuniști, ajutați de subunități militare, n-au cedat in fața furiei apelor.în această bătălie încordată pentru apărarea ogoarelor tulcene, țăranii cooperatori au făcut dovada unui înalt spirit de abnegație și solidaritate. Așa, de exemplu, în cele mai critice zile ale inundației, la C.A.P. Nufărul au venit în ajutor, pentru a apăra incinta agricolă îndiguită de aici, sute de oameni de la C.A.P. A- gighiol, Valea Nucarilor și Iazurile. De asemenea, președintele C.A.P. Dăieni apreciază că prin apărarea și consolidarea digului ce protejează 900 ha cultivate s-au salvat anul a- cesta producții agricole — orez, porumb, lucernă, legume și altele — în valoare de- aproape 10 milioane lei.

Așadar, în zona de vărsare a Dunării în Mare, alerta continuă. Se lucrează cu aceeași hotărîre la consolidarea porțiunilor de dig slăbite și la evacuarea apelor scăpate prin infiltrare. După cum afirmă specialiștii, în acest uriaș bazin de colectare a tuturor apelor Dunării, egre este Delta, cotele se vor menține la niveluri

ridicate încă cel puțin zece zile, favo- rizînd înmuierea și erodarea digurilor. De aceea, se continuă măsurile de supraveghere a întregii rețele de diguri din Deltă. In punctele considerate vulnerabile s-au pregătit însemnate cantități de materiale de rezervă.
Saver UTAN k

BULETIN HIDROLOGICDupă cum rezultă din datele primite la Comisia centrală de apărare împotriva inundațiilor, unele riuri își mențin jn continuare apele la niveluri ridicate datorită ultimelor ploi. Luni, în Moldova depășeau co- tșle de inundație numai Șiretul și Prutul. Pe Șiret, frontul undei de viitură, a treia din primăvara aceasta, a ajuns la Lungoci, unde a atins 470 cm. Apele vor crește în aval și vor depăși la Șendreni cu 80—100 cm cotele de inundație. în incinta Latinii—Vădeni, unde rupturile pe diguri au fost închise, apele Șiretului nu mai prezintă un pericol deosebit. Pe I’rut culminația viiturii, tot a treia în această primăvară, a trecut luni de Bivolari, unde nivelul apelor a fost de 629 cm, și a ajuns la Ungheni cu un nivel de 60—70 cm peste cotele de inundație. Unda va fi la 15 iunie la Drînceni, la 16—17 iunie la Fălciu, iar la 20—21 iunie la Oancea, în zona îndiguită a Brateșului, prognoza indicînd în aceste zone depășiri de 30—40 cm ale cotelor de inundație.în Banat și Transilvania apele Cri- șului Alb au depășit cotele de inundație cu 60 cm la Chișineu Criș, iar ale Mureșului cu 62 cm la Săvîrșin și 16 cm la Radna. Apele Mureșului vor continua să crească pe sectorul Alba Iulia—Arad. S-au mai înregistrat ușoare creșteri pe Olt, în sectoarele Feldioara și Făgăraș, și pe Almașu, afluent . al Someșului, la punctul hidrometric Hida.Pe Dunăre apele se află în scădere de la Baziaș la Brăila, iar în

aval sînt în general staționare. Pe cursul său superior, fluviul înregistrează o nouă creștere a cărei culminație din zona Budapesta de circa 100 cm se va resimți ușor la Baziaș în circa 7—8 zile. în consecință, pe Dunărea mijlocie scăderile vor fi de natură să readucă apa în albia minoră în prima decadă a lunii iulie, iar în zona inferioară în a doua decadă. Pînă atunci scăderile vor fi generale, cu mici fluctuații posibile datorită aportului afluenților. La sfîr- șitul lunii scăderea nivelului apelor va totaliza 150—180 cm la Baziaș, 120—150 cm la Bechet, 80—100 la Iiirșova, iar în zona Brăila—Galați 50—60 cm.în județele riverane Dunării nu au fost semnalate, în ultimele două zile, ruperi sau avarieri importante pe diguri, cu excepția unei ușoare alunecări a marginii banchetei digului din secția Salcia—Insula Mare a Brăilei. Aici alunecarea a fost oprită, iar digul consolidat prin terasamente. în- trucît pericolul infiltrațiilor se menține. în toate incintele îndiguite continuă intens lucrările de supraînălța- re a digurilor și consolidare a talu- zelor.Pentru asemenea lucrări au fost repartizate în ultimele 10 zile, prin Comisia centrală de apărare împotrivă inundațiilor, peste 2 500 000 saci de iută și polietilenă, 34 tone folii de polietilenă, 540 mc cherestea, 15 000 panouri de stufit, precum și alte însemnate cantități de materiale pentru consolidarea digurilor. (Agerpres)

SPRIJIN ACORDAT ROMÂNIEI 
PENTRU ÎNLĂTURAREA 

URMĂRILOR INUNDAȚIILOR

Î ......... . ..—-
j teatre

.............
J • Filarmonica de stat „Georga 

ț Enescu" (la Ateneul Român) :
i Concert de serenade. Dirijor :
* Mircea Cristescu. Soliști : Valentin
i Teodorlan și Ervin Gesswein,
i — 20.
ț • Opera Română : Traviata —
i 19,30.
’ • Teatrul de operetă : Suzana —

19,30.
l • Teatrul Național „I. L. Cara-
* glale" (sala Comedia) : Heidelber- 
l gul de altădată — 20.
? • Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
} landra" (sala din bd. Schitu Mă-

gureanu) : Transplantarea Inimii 
necunoscute — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 19,30; (sala Studio) : Năzdrăva
nul occidentului — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poves
te neterminată — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 17; (sala din str. Aca
demiei) : Căluțul cocoșat — 17.
• Teatrul „Al. Davila" din Pitești 
(în sala Teatrului Mic) : Melodie 
varșovlană — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. T6- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" (la teatrul de vară 
„Herăstrău") : Floare de cactus
— 20.

ț

4

*
*

j

După cum s-a mai anunțat, expri- minciu-și sentimentele de compasiune în legătură cu inundațiile care s-au abătut asupra țării noastre, Șahinșa- hul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, a hotărit să trimită un avion cuprinzînd donații personale pentru ajutorarea locuitorilor orașelor Brăila și Galați, care au avut de suferit de pe urma inundațiilor. Luni la amiază, pe aeroportul Oto- peni a aterizat un avion special încărcat cu 10 000 kg alimente, îmbrăcăminte. încălțăminte și 1 000 kg de substanțe dezinfectante pentru apa de băut.De asemenea, prin punctul de frontieră Stamora—Moravița au intrat in țara noastră 11 autocamioane și 2 autotrenuri transportând 100 tone de îmbrăcăminte, încălțăminte, alimente și medicamente in valoare de 600 000 dinari noi, donate de organizații de muncă și de Cruce Roșie, întreprinderi și de persoane particulare din R.S.F. Iugoslavia, pentru populația sinistrată.Coloana este însoțită de reprezentanți ai consiliilor populare comunale din Pancevo, Vîrșeț, Alibunar, Zreneanin, Biserica Albă, Cuvin, Ko- vacița și din alte localități. La sosire, delegația iugoslavă a fost salutată cu căldură de către reprezentanți ai Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă România.Reprezentanța din Viena a firmei „Memorex" a donai 20 000 ȘILINGI pentru ajutorarea zonelor sinistrate din România. Tot din Austria au mai făcut donații firmele : „Eximco". „Verelnigte Wiener Metallwerke" și Bandwaagen-Kukla — cite 5 000 ȘILINGI, „Vereinigte Bandfabrik" si „Seibold Ludwig" cite 3 000 ȘILINGI, „Kraus V. Naimer" — 1000ȘILINGI, „Ebner Industrie-Ofenbau" - 10 000 ȘILINGI și 1 000 kg îmbrăcăminte și încălțăminte.Firma Japoneză ..Komatsu Manufacturing Co" a donat suma de 1000 000 YENI (circa 2 800 DOLARI), pentru ajutorarea regiunilor calamitate din România. în același scop, au făcut donații firmele „Hokushih Electric Co." — 720 000 YENI și „Fu- Rukawa Electric Co“ — 360 000 YENI.Firma „Stravelakis Bros Ltd" din Pireu a donat un microbuz de 15 persoane.Firmele engleze „N. M. Rotschild and Sons" și Firth-Vickers" au donat cite 250 de LIRE, „Roedens Ltd" — 105 LIRE, „Montaque Mcyer" — 100
Contul

C.E.C. 2000
Din datele centralizate la 

Casa de Economii și Consem- 
națiuni, rezultă că la 8 Iunie 
depunerile pe întreaga țară 
în cont C.E.C. 2000 se ridicau 
la suma de 58 051 000 lei.

(Agerpres)

LIRE, „Eastern Gas" — 500 DOLARI și „Impex" — 200 DOLARI.Tot din Marea Britanie. firma „Borvil" a donat 250 000 conserve alimentare. Firma „L. Israel" a suplimentat donația anterioară de 480 dolari, eu încă 720 DOLARI. De asemenea, au mai contribuit firmele engleze : „Kleinworth Benson Ltd" și ..Woodhome Drake Carey Ltd" — cu cite 600 DOLARI, „Adam and Harvey Ltd" și „English Calicmo" — cu cite 210 DOLARI, „GiDst Industrials Ltd"— 250 DOLARI.Alte firme din Belgia au anunțat donații pentru ajutorarea zonelor a- fectate de inundații: „Beli Telephone"— 100 000 FRANCI BELGIENI, „So- ciete Generale des Minerals" 50 000 FRANCI, „Phizer" — medicamente in valoare de 250 000 FRANCI.Firma „Chemische Werke Huls" din Mari donează, prin intermediul Crucii Roșii a R. F. a Germaniei, suma de 20 000 MĂRCI.Firma „Echevaria" din Bilbao (Spania) a donat 50 000 PESETAS, iar firma „Chemlmetal" din Bruxelles (Belgia) — suma de 50 000 FRANCI BELGIENI.Cooperativa centrală a ținutului minier Beaumont en Artois (Franța) a hotărit să trimită o donație de 10 000 FRANCI.Consiliul de Stat al cantonului Vaud din Elveția a hotărît să contribuie cu 10 000 FRANCI elvețieni la .ajutorarea regiunilor sinistrate din România.Banca libaneză de comerț a donat suma de 500 FRANCI pentru ajutorarea zonelor inundate din țara noastră.In contul 1 000 al Băncii române de comerț exterior au depus donații firmele : „Mounir Tezkergi" din Liban — 500 de DOLARI, „Pharaon Gane" din Londra — 250 LIRE STERLINE, „Whileys" din Anglia — 200 LIRE STERLINE, „Mohsen Taie" din Teheran — 1 000 DOLARI pentru ajutorarea regiunilor calamitate din țara noastră.Prin intermediul Crucii Roșii și al Societății „Caritas", „Societatea austriacă a laptelui" a donat 10 000 ȘILINGI.Arhiepiscopia din Atena a organizat o colectă de bani în vederea cumpărării a patru mii de cuverturi, îm

brăcăminte și alimente, cp urmează să fie trimise zilele acestea în România. De asemenea, arhiepiscopia a lansat un apel întregii populații pentru a depune bani la diferite bănci și a dona îmbrăcăminte și alte obiecte ce urmează a fi trimise pentru ajutorarea zonelor afectate de inundații din țara noastră. / ■ Cetățeanul austriac Neumann, pi- prietarul firmei „Schweis Tehnic", și ing. Christ, salariat la aceeași firmă, au subscris la fondul de ajutorare pentru înlăturarea urmărilor calamității 1 000 și, respectiv, 500 ȘILINGI. Un alt cetățean austriac, Ernest Dotti de la „Chemie Gesellschaft", a donat 35 000 ȘILINGI.Enoriașii Bisericii ortodoxe române din Sofia și rezidenții români din R. P. Bulgaria, împreună cu salaria- ții ambasadei Republicii Socialiste România și parohul Bisericii române din capitala Bulgariei, Alexandru Munteanu, au donat și expediat 6 lăzi cu articole de îmbrăcăminte, precum și alimente.în cadrul unei audiențe la Ministerul Afacerilor Externe, ambasadorul Olandei ia București, Pieter Veecken Putman Cramer, a predat, din partea guvernului olandez, un cec în valoare de 50 000 de FLORINI OLANDEZI, în folosul zonelor calamitate din România.Studenții români din Viena au contribuit la fondul de ajutorare cu 1 000 ȘILINGI.Inginerul Patricius Munteanu, cetățean austriac originar din România. a donat medicamente în valoare de 16 857 ȘILINGIDin Belgia au mai anunțat contribuții la fondul de ajutorare cetățenii de origine română : Berger Heinrich — 10 000 FRANCI BELGIENI, Litea- nu Aurei — 5 000 FRANCI BELGIENI, Van den Brukne — 6 000 FRANCI FRANCEZI.Cetățeni de origine română din Marea Britanic au colectat și pregătit pentru a trimite în țară un al treilea transport de 20 colete in greutate de peste 400 kg, conținind medicamente, îmbrăcăminte, alimente.Cetățeni români rezidenți în R. D. Germană au trimis în România îmbrăcăminte și mima de 1 600 MĂRCI.(Agerpres)
vremea

Ieri în țară: Vremea a fost In general frumoasă, cu cerul variabil. înnorări mai accentuate s-au produs în vestul Transilvaniei, Crișana și munții Făgăraș după-amiază, cind local s-au semnalat averse slabe. ■ Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 18 grade la Sebeș și 27 grade la Balintcști.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 11 și 12 iunie. In iară : Vremea se menține călduroasă și în următoarele zile. Cerul va fi variabil. înnorări mai accentuate se vor produce în vestul țării în a doua parte a intervalului, cînd vor cădea ploi locale, în rest, averse izolate după- amiază. Vînt slab, pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar maximele între 22 și 32 de grade. în București : Vreme frumoasă și călduroasă, cu cerul variabil, favorabil ploii la sfirșitul intervalului. Vint în general slab. Temperatura în creștere.
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La aniversarea Guvernului Revoluționar

Provizoriu ai Republicii Vietnamului de Sud

Adunare festivăLuni după-amiază, la Rafinăria de petrol Ploiești, a avut loc o adunare festivă organizată de Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, in colaborare cu Comitetul Național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, cu prilejul aniversării unui an de la crearea Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud.La adunare au luat parte reprezentanți ai unor organizații obștești, studenți vietnamezi care urmează cursurile secției de utilaje petroliere a Institutului de petrol, gaze și geologie, numeroși oameni ai muncii din această întreprindere. Au participat Nguyen Duc Van, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud, Nguyen Dang Hanb, ambasadorul Republicii Democrate Vietnam, și membri ai celor două ambasade la București.Despre semnificația acestui eveniment a vorbit ing. Petre Vîlcu, directorul general al rafinăriei, care a evidențiat cu acest prilej succesele
Vizitele delegației 

Consiliului orașului ParisDelegația Consiliului orașului Paris, condusă de Etienne de Vericourt, președintele consiliului, care se află în țara noastră la invitația Consiliului popular al municipiului București, a făcut luni o vizită prin Capitală.Oaspeții francezi, însoțiți de Dumitru Popa, primarul general al Capitalei, au vizitat Ateneul Român, Sala Palatului, Complexul sportiv „23 August”, cartierul de locuințe „Titan" și Muzeul satului.Ambasadorul Franței la București, Pierre Pelen, a oferit un dejun cu prilejul vizitei in România a delegației Consiliului orașului Paris.
ANIVERSARI ȘCOLAREDuminică, în orașul Costești s-au desfășurat festivitățile consacrate a- niversării a 125 de ani de existență a primei școli din localitate. Cu acest prilej a fost dezvelită o placă comemorativă, au fost organizate o expoziție și un muzeu cu secții de etnografie, științele naturii și arheologie. De asemenea, au fost editate o monografie a liceului și numărul festiv al revistei școlare „Rovine".La adunarea care a avut loc cu a- cest prilej au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid șr- de stat, cadre didactice, elevi, numeroși locuitori ai orașului. Liceul sărbătorit a fost salutat *de -tovarășul Gheorghe Constantin, prlm-secretar al Comitetului orășenesc Costești al P.C.R.. președintele Comitetului Executiv al Consiliului popular orășe- ' nesc. Prof. Nicolae Enescu, directorul liceului, a evocat principalele momente din activitatea desfășurată de-a lungul anilor in această școală, subliniind, totodată, minunatele condiții create de partid și stat învăță- mîntului de toate gradele din țara noastră.Intr-o atmosferă de însuflețit entuziasm. participanții la adunare au a- dresat o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUf SCU. în care se spune : „Cadrele didactice, elevii de ieri și de azi ai Liceului din Costești iși exprimă și cu acest prilej recunoștința fierbinte și profunda mulțumire față 

dobindite de forțele patriotice din Vietnamul de Sud in lupta pe care o desfășoară împotriva agresiunii imperialiste, pentru independență, suveranitate, integritatea teritorială și reunificarea pașnică a patriei,A luat apoi cuvîntul ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud care a arătat, printre altele, că guvernul revoluționar provizoriu este un guvern de rezistență împotriva agresiunii americane și de eliberare națională, un guvern care înfăptuiește democrația, desfășurînd, în același timp, activitatea de construire a țării. Nguyen Duc Van a subliniat, de asemenea, că sprijinul ferm și ajutorul multilateral acordat de Partidul Comunist Român, de guvernul și poporul român Frontului Național de Eliberare, guvernului revoluționar provizoriu și populației din Vietnamul de Sud constituie un mare aport la lupta sa victorioasă pentru pace, independență națională și libertate și a mulțumit pentru acest ajutor.(Agerpres)

Incepînd de luni, membrii delegației vor vizita vechile monumente de artă din nordul Moldovei.
★Președintele Consiliului orașului Paris, domnul Etienne de Vericourt, care ne vizitează Capitala, și-a exprimat, la Consiliul popular al municipiului București, sentimentele de compasiune în legătură cu calamitățile ce s-au abătut asupra României. Cu acest prilej d-sa a anunțat, in numele Consiliului orașului Paris, o contribuție de 3 milioane franci vechi in sprijinul zonelor calamitate.(Agerpres)

de Partidul Comunist Român, de Comitetul său Central, față de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija deosebită cu care înconjurați școala șl pe slujitorii ei. Ne angajăm în fața conducerii partidului să muncim cu perseverență pentru traducerea în viață a mărețelor sarcini trasate de cel de-al X-lea Congres al P.C.R. și nu vom precupeți nici un efort pentru educarea tineretului în spiritul glorioaselor tradiții de luptă și de muncă ale partidului și poporului".In aceeași zi, la Liceul pedagogic din Buzău a avut loc o festivitate în cadrul căreia școlii i s-a atribuit rțu- mele marelui om de cultură Spifu Haret. La manifestare au participat reprezentanți ai Ministerului învăță- mîntului, conducători al organelor locale de partid și de stat. De asemenea, au fost prezenți foști dascăli ai școlii, profesori și elevi. Cu acest prilej a fost relevată contribuția adusă de școala buzoiană la dezvoltarea în- vățămîntului din țara noastră. Participanții la festivitate au adresat o telegramă Comitetului Central al P.C.R.. personal tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, prin care cadrele didactice ale școlii își manifestă recunoștința pentru condițiile create pentru desfășurarea procesului instruc- tiv-educativ, exprimîndu-și hotărîrea de a-și spori contribuția la opera de educare a tinerei generații.(Agerpres)

TELEGRAME DE COMPASIUNEPe adresa unor instituții și organizații obștești sosesc în continuare telegrame de compasiune — în legătură cu calamitățile naturale abătute asupra țării noastre — din partea unor instituții, organizații și personalități ale vieții politice din diferite țări ale lumii. La Consiliul național al femeilor a fost primită o telegramă trimisă de Comitetul Central al Partidului Comunist din Mauritius, în numele Ligii tineretului comunist, Comitetului femeilor și al întregului popor din Mauritius. Telegrame similare au fost primite din partea Uniunii femeilor din Vietnam (R. D. Vietnam), Federației naționale a femeilor social-democrate din Suedia
Cronica zilei

Ministrul tunisian al afacerilor externe, Habib Bourguiba jr., a trimis ministrului afacerilor externe, Cor- neliu Mănescu, o telegramă prin care mulțumește pentru felicitările adresate cu ocazia zilei naționale tunisiene șl transmite cele mai bune urări.
★Mehrdad Pahlbod, ministrul culturii și artelor din Iran, și persoanele oficiale iraniene care-1 Însoțesc au făcut în cursul dimineții de luni o vizită la Studioul de televiziune din București. în aceeași zi, oaspeții au vizitat Institutul de etnografie și folclor și Muzeul de artă populară. Cu ocazia prezenței în țara noastră a ministrului culturii și artelor din Iran, ambasadorul acestei țări la București, Soltan H. V. Sanandaji, a oferit un cocteil. *Luni dimineața a plecat în R. P. Bulgaria, prof. Ion Ursu, președintele Comitetului de Stat pentru energia nucleară, care va participa la lucrările celei de-a 18-a ședințe a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru folosirea energiei atomice în scopuri pașnice, ce vor avea loc la Varna intre 9—13 iunie.
♦Luni a plecat la Moscova Nicolae Toader, ministrul petrolului, care, in calitate de Invitat de onoare, va lua parte la lucrările celui de-al XI-lea Congres Internațional al industriei de gaze, ce se va desfășura intre 9—13 iunie.
★Luni au început la București lucrările grupului de experți cu privire la cooperarea industrială dintre țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare pentru promovarea exporturilor. Reuniunea este organizată de țara noastră în colaborare cu Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.).Cuvîntul de deschidere a fost rostit de dr. V. Kaigl, director adjunct al Diviziei de politici industriale și programare din cadrul Secretariatului O.N.U.D.I.Președinte al reuniunii a fost ales prof dr. Costin Murgescu. membru

Lucrările Conferinței „Cercetări științifice cu ajutorul 
observațiilor sateliților artificiali ai Pămîntului" » »La București au început luni dimineața lucrările Conferinței „Cercetări științifice cu ajutorul observațiilor sateliților artificiali ai Pămin- tului", organizată de Academia Republicii Socialiste România.Iau parte specialiști în geodezie prin sateliți. In astronomie și geofizică din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Mongolia, Polonia, România, U.R.S.S.. Ungaria, precum și invitați din Anglia, Franța. Finlanda șl S.U.A. Participanții vor susține circa 45 comunicări științifice axate în principal pe probleme ale geodeziei dinamice și geometrice prin sa- I teliți și studiului variației parametrilor 

și a Biroului de legătură creat la Conferința Internațională a Femeilor din 1970. La Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a sosit o telegramă semnată de Adal- berto Quintana, directorul Institutului cuban de prietenie cu popoarele, precum și o alta din partea Institutului de cultură chiliano-română. Au mai adresat telegrame de compasiune Jean Roche, rectorul Universității din Paris și D'Avack, rectorul Universității din Roma — Rectoratului Universității din București, Leopoldo Sandri, directorul Arhivelor Centrale de stat din Roma — Direcției Generale a Arhivelor Statului din București.

GRĂDINA 
DIN OGOARE

corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, director general al Institutului pentru studierea conjuncturii economice internaționale, iar raportor J. R. Caldwell, director adjunct al Corporației pentru dezvoltare din Uganda.
★Delegația Tribunalului Suprem al Republicii Populare Polone, condusă de prof. dr. Zbigniew Resich, primul președinte al acestui tribunal, care se află ;n țara noastră la invitația președintelui Tribunalului Suprem, Emi- lian Nucescu, a făcut In cursul zilei de luni o vizită la această instituție.
★Conducerea Orchestrei simfonice din Bamberg s-a întîlnit luni dimineața, la Asociația oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale, cu ziariști din Capitală. Luni seara, sub bagheta dirijorului Heinz Wall- berg. orchestra a prezentat, la Ateneu! Român, cel de-al doilea concert în Capitală. Programul a cuprins Simfonia nr. 36 în do major „Linz" de Mozart, poemul simfonic „Till Eulenspiegel" de Richard Strauss și Simfonia I In do minor de Brahms, în continuarea turneului, muzicienii oaspeți vor da un concert la Brașov. Cu prilejul turneului acestei formații muzicale în țara noastră, Ion Brad, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, și Erich Strătling, ambasadorul R. F. a Germaniei la București, au oferit cocteiluri.
★Universitatea populară București, Comisia națională a Republicii Socialiste România pentru UNESCO și Uniunea Scriitorilor au organizat luni după amiază în sala Dalles din Capitală o manifestare consacrată comemorării a 100 de ani de la moartea lui Charles Dickens. Despre viața și opera marelui scriitor englez au vorbit Mihnea Gheorghiu, prim-vice- președinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, și conf. univ. dr. Leon Levițki. La manifestare au luat parte reprezentanți ai ambasadei Marii Britanii la București. (Agerpres)

nea competiții cu fiecare decimetru de pă- mint, dar pentru cel care cunosc China, care cunosc migala cu care este îngrijit fiecare răsad, aceste aspecte nu sînt deloc surprinzătoare. De fapt, fiecare petec de pă- mint, fiecare ogor este lucrat ca o grădină.I-am cunoscut îndeaproape pe stăpînii a- cestor ogoare, în care este investită atîta a- fecțiune, la o comună populară din apropiere de Pekin. Numele ei — „Prietenia româno-
Note 

de călătorie 
din 

R. P. Chineză

atmosferei înalte deduși din mișcarea sateliților artificiali ai Pămîn- tulul.După cuvîntul de deschidere, rostit de prof. Călin Popovici, coordonator național in problemele sateliților artificiali. prof. Gheorghe Chiș, din partea Ministerului Invățămîntului, Alia Masievici. din partea Consiliului astronomic al Academiei de Științe a U.R.S.S., și dr. Jan Rolff. din partea Asociației internaționale de geodezie, au adresat cuvinte de salut conferinței.Lucrările continuă. (Agerpres)

China — este îmbinarea activității agricole cu cea industrială. O fabrică de unelte agricole, In care lucrează 210 muncitori, o fabrică specializată In producția de mașini electrice, ateliere de reparații, de piese de schimb completează sfera de activități a comunei vizitate. A- ceste mici unități industriale sînt menite să acopere — în condițiile schimbului de produse cu alte fabrici de comune — necesarul de mașini agricole simple cum sînt, în cazul respectiv, mașinile de tocat furaje, electromotoarele de mică capacitate etc....Nu știu ce vîrstă avea Liu Tan-iu. în orice caz, părea mult mai ttnără decît reieșea din amintirile pe care le depăna. în fața unei cești cu ceai — (cu care am fost serviți pretutindeni, așa cum sînt la noi primiți oaspeții cu pîine și sare ; ceaiul se bea puternic aromat și fără zahăr ; după ce-1 bei, ți se pare inexplicabil obiceiul european de a-1 îndulci) — am stat de vorbă îndelung. Destinul acestei femei este, de fapt, oglinda vieții satului chinez... „Eu și ai mei eram argați. Mulți din cei de pe aici, din Siao Tuîn — sat de oameni săraci — și-au vîndut copiii. Eu pe-ai mei nu l-am dat. Toate casele de pe ulița asta. sînt construite după 1958, cînd a luat ființă comuna populară. înainte trăiam într-o colibă de lut Acum avem...". Și ne arată cele trei camere, înzestrate cu toate cele necesare u- nei gospodării. Semnificația acestor schimbări, saltul crucial pe care ele îl reprezintă nu pot fi înțelese de- ctt în comparație cu teribila sărăcie a vieții țăranului chinez înainte de eliberare.Tot în fața unei cești cu ceai ne-am luat rămas bun de la cel care ne-a fost gazdă și călăuză de-a lungul a- cestel vizite : Lio Tun- hîn. vicepreședinte ai comitetului revoluționar ăl comunei populare. Prin cuvintele lui. tot ce am văzut a căpătat contururi precise. exactitate științifică. Ne-a vorbit în cuvinte calde despre România, despre vizitele cooperatorilor români In comuna lor populară, despre sentimentele de prietenie care unesc cele două popoare șl ne-a rugat, la despărțire, să ducem «casă, salutul membrilor comunei populare ..Prietenia româno- chineză" către țăranii cooperatori din România.
Nicolae IONESCU

Auzisem multe legende despre destoinicia, conștiinciozitatea și priceperea țăranului chinez, despre migala cu care el se a- pleacă asupra fiecărui rod al pămîntului. Știam — cum știe, de altfel, toată lumea — că ogoarele sînt In China adevărate opere de artă și că, în anii socialismului, sub conducerea partidului comunist, în viața satului chinez s-au produs transformări profunde. Eliberați da exploatare, muncind liberi pe pămîntul care le aparține, beneficiind de rezultatele puternicei dezvoltări industriale a țării, țăranii chinezi au ridicat agricultura la culmi neatinse vreodată în trecut. Vaste și moderne sisteme de irigații, tractoare și mașini a- gricole complexe, îngrășăminte chimice au devenit componentele cotidiane ale peisajului agricol chinez. Toate acestea le aflasem de mult și le cunoșteam foarte bine.Eram deci un călător avizai atunci cînd, apropilndu-mă de Nankin, admiram peisajul Iu Mi Gisian Traduse, aceste silabe muzicale semnifică meleagurile cu orez șl pește. Denumirea Iși găsește explicația în utilizarea bifuncțio- nală a orezăriilor in regiunile sudice ale țării. Preocupați de exploatarea intensivă a pămîntului șl favorizați de climă, țăranii de pe aceste meleaguri au găsit, astfel, mijlocul de a obține simultan două recolte : una de -orez și alta de pește.Parcelele erau „întinse și rînduite"; fiecare petic de pămînt — chiar și spațiul îngust dintre șina de cale ferată și borna de kilometraj — era pus să rodească. Raportate la ceea ce aflasem cu anticipație, toate acestea mi se păreau firești. Adevărata dimensiune a fenomenului de hărnicie și conștiinciozitate a- vea să-mi fie însă relevată, de-a dreptul dramatic, de un amănunt aproape insesizabil : în mijlocul unui ogor imens se afla înfiptă în pămînt o stîn- că — un bolovan al cărui diametru, la bază, era cam de un metru ; pe creștetul a- cestuia era pus un strat de pămînt care, la rîndul lui, era... în- sămînțat. Din acea clipă am înțeles că tot ceea ce știam despre această îndepărtată țară nu se suprapune nici pe departe proporțiilor reale ale lumii pe care o descopeream. Judecății noastre îi sînt aproape inaccesibile aseme

chineză” — este o mărturie a sentimente, lor prietenești de stimă și respect reciproc, care leagă cele două popoare. Simpli In gesturi, generoși în simțăminte, membrii comunei populare ne-au primit într-adevăr ca pe niște prieteni apro- piați, ne-au vorbit cu satisfacție despre munca lor, realizările lor, planurile lor. Irigații, electrificare, mecanizare... — sînt cuvinte care au revenit mereu In convorbirea noastră, alături de altele, cum sînt diversitatea culturilor, întreținerea lor, selectarea soiurilor, îngrășarea pămîntului. Confruntate cu realitatea ogoarelor, aceste cuvinte semnifică 2—3 recolte pe an, o producție însumînd peste 5 000 kg. legume și peste 600 kg. de cereale de fiecare mu (a 15-a parte dintr-un hectar) cultivat. Sînt cifre impresionante care nu pot fi exDli- cate decît prin raportarea lor la imaginea tarlalelor pe care le-am vizitat: sisteme complexe de irigații car.e cuprind înțrea- ga suprafață agricolă a comunei, utilaje moderne și complexe, fiecare răsad îngrijit cu migală, fiecare potecă redusă la limitele minime ale posibilului. Sînt cultivate aici peste 60 de sortimente de legume. care aprovizionează piețele capitalei, precum șl porumb, orez, mei ; pomicultura, viticultura Si zootehnia sînt, de a- semenea, amplu reprezentate.O caracteristică a activității acestei comune populare — ca de sltfel a majorității comunelor populare din
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Raportul politic 

al guvernului 

R. D. Vietnam
HANOI 8 (Agerpres). — în raportul politic al guvernului, prezentat la <£a de-a 6-a sesiune a Adunării Naționale a R. D. Vietnam, Fam Van Dong, președintele Consiliului de Miniștri, a vorbit despre lupta împotriva a- gresiunfi americane, pentru salvarea națională. Raportorul a subliniat eșecul politicii de „vietnamizare" duse de administrația S.U.A. și a evocat solidaritatea de luptă a popoarelor din Vietnam, Cambodgia și Laos împotriva extinderii agresiunii americane în întreaga Indochină. „La a- ceastă politică de extindere a războiului, a subliniat Fam Van Dong, Vietnamul, Cambodgia și Laosul au dat o ripostă vie : conferința la nivel înalt a popoarelor din Indochina, care s-a întrunit șl a publicat o declarație de însemnătate istorică". Primul ministru a exprimat solidaritatea poporului vietnamez cu popoarele cambodgian și laoțian.Vorbind despre vizita efectuată în R. D. Vietnam de Norodom Sianuk, Fam Van Dong a declarat că aceasta „marchează un nou progres In relațiile de solidaritate de luptă și de prietenie frățească dintre Vietnam și Cambodgia și încurajează cele două popoare în lupta pentru victoria finală Împotriva agresorilor americani, pentru salvarea națională". în continuare, primul-ministru s-a ocupat de succesele obținute de R. D. Vietnam în războiul împotriva agresorilor și în construcția economică și a definit sarcinile planului de stat pe anul 1970.Fam Van Dong a salutat apoi succesele obținute de celelalte țări socialiste frățești în toate domeniile construirii socialismului și comunismului. El și-a exprimat o dată cu satisfacția că în prezent sînt In curs la Pekin negocieri între Uniunea Sovietică și China, speranța că ele vor fi încununate de succes și vor corespunde intereselor celor două popoare și ale tuturor forțelor socialiste și revoluționare din lume.în încheiere, premierul R. D. Vietnam a subliniat că poporul său este solidar cu popoarele din întreaga lume care luptă împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonia- lismului, pentru independență și libertate șl și-a afirmat certitudinea în ce privește cucerirea victoriei finale șf reunificarea țării sale.

IRAK

NOI EXPLOATĂRI PETROLIERE
în cursul lunii iulie în Irak vor fi 

întreprinse noi acțiuni în direcția 
extinderii exploatărilor petroliere 
prin Inaugurarea operațiunilor de 
forare în regiunea Rumeilah Nord. 
Această acțiune prezintă o impor
tanță deosebită pentru economia 
irakiană deoarece va contribui la 
punerea în valoare a uriașelor ză
căminte de petrol ale regiunii, 
care sînt evaluate la peste 700 mi
lioane tone. Primele tone de petrol 
brut provenite din zăcămintele de 
la Rumeilah Nord vor fi livrate ex
portului la începutul anului 1972.
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Mexic ’70

Josef Marko: „Jucătorii români, chiar și cei mai buni, aleargă puțin" 
Angelo Nîcuiescu: Brazilia are un „atac mare", dar o „apărare mică"„Prima finală s-a jucat : Brazilia— Anglia 1—0“. Iată cuvintele aflate pe buzele , tuturor „torcedores-ilor" brazilieni care au făcut drumul de la Rio pină aici și care au marcat sfirșitul partidei cîntînd, inundînd pur și simplu Guadalajara cu frenezia lor, in egală măsură fanatică și copilărească.„Finala s-a «amînat» pentru 21 iunie", susțineau suporterii englezi, pur- tind, cu acel nealterat calm britanic, imensele pancarte cu „England... England... England...".Cu toții — jucători, antrenori, ziariști, suporteri — constatăm și reținem aspecte din meciurile încheiate, dar gindurile (și la cei direct interesați, preocupările practice) ne sînt la „examenele" ce vin. Pe această temă — „trecut și viitor" — am solicitat părerile antrenorilor J. Marko și A. Nlculescu, după meciul direct al echipelor ce le conduc, Cehoslovacia— România.Mai întîi, am stat de vorbă cu JOSEF MARKO.— Ce părere aveți despre arbitra
jul lui Diego de Leo ?— Arbitrul mexican a arbitrat foarte bine.

— Credeți că au trecut zilele fru
moase ale lui Adamec și Kvasniak ?— Datorită condițiilor speciale din Mexic — altitudine, căldură etc. — nu poate fi formulată o opinie definitivă.

— Ce părere aveți despre jocul 
românilor ?— Ei își fac mereu propriul lor joc, bazat pe o tehnică superioară, tehnică care nu este Insă suficient susținută prin efort fizic. Jucătorii români, chiar și cei mai buni, aleargă încă prea puțin. Spunind aceasta mă refer, de pildă, la Dumitrache, Lu- cescu, Nunweiiler și alții.

— Aici a fost acreditată ideea că e- 
chipa Cehoslovaciei este obosită. In
tr-adevăr, așa stau lucrurile ?— Jucătorii mei au făcut toate e- forturile la antrenament și consider că sînt bine pregătiți. Nu se putea face mai mult Ia ora actuală și cu atît mai mult în partida cu România. Românii au fost mal ambițioși, in- fruntînd cu dîrzenie inamicul comun — căldura de 34 de grade.

CORESPONDENTA DIN GUADALAJARA 
DE LA VALENTIN PAVNESCV

— Ce greșeli considerați că au de
terminat eșecul formației du. 7— Jucătorii mei n-au avut suficientă energie, suficientă condiție fizică, pentru a acționa cum ar fi vrut și, în consecință, deși au încercat, n-au reușit să dezvolte o mișcare corespunzătoare in teren.— După golul inserts de Petras, 
„unsprezecele" cehoslovac s-a retras 
in apărare pentru a menține rezulta
tul. A fost bine, a fost rău ?— Consider că echipa mea a jucat mai bine în meciul cu România decît in cel cu Brazilia, mai ales în perioada în care a avut suficientă e- nergie. A atacat mai clar, mai peri- .culos și chiar și în apărare a făcut un joc mai bun. De altfel, acest lucru se vede și din faptul că am menținut multă vreme rezultatul în favoarea noastră, iar românii n-au reușit să înscrie decît două goluri în repriza a doua, deși au acționat cu multă energie, variat, inteligent. Deși ei n-au făcut o partidă extraordinară (și-au făcut doar „planul"), cred că, logic, antrenorul Angelo Nicules- cu poate fi mulțumit atît de rezul
) Președintele Federației române de fotbal. Mircea Angelescu, împreună cu jucătorii Mircea Lucescu și Mihai Mocanu au fost invitații televiziunii mexicane, pentru o emisiune de aproape o jumătate de oră. Cu acest prilej, înainte de discuțiile despre campionatul mondial, conducătorul delegației de fotbal a României și cei doi jucători au fost intervievați în legătură cu gravele Inundații din România, opinia publică din țara gazdă a campionatului mondial fiind foarte interesată despre ceea ce se In- timplă în țara noastră. Tov. Mircea Angelescu a răspuns întrebărilor, prezentînd totodată fotografii care arătau dezastrul pro
L. 

tat, cit și de felul cum au evoluat e- levii săi. Știu că românii nu au aliniat cel mai bun „unsprezece" de care ar putea dispune, dar formația care a fost pe teren merită toate felicitările și vă rog să le transmiteți, a- tfrt din partea mea, cit și din partea componențiior lotului cehoslovac. Merită subliniat de altfel și „fair-play“- ul lor (au făcut doar 4 faulturi în toată partida). Ei au obținut o victorie fără drept de apel.Pe aceeași temă, am discutat apoi cu ANGELO NICULESCU.
— Ați folosit o altă tactică decît 

cea din meciul cu englezii ?— Era absolut normal să mergem de data aceasta pe atac. Fiecare joc își are istoria și exigențele sale. Englezii au alt potențial de joc. alt stil : cehoslovacii altul. Deci...
— Credeți că la ora actuală avem 

șanse de calificare ?— Am intrat pe teren, in Intilnirea cu cehoslovacii, gîndindu-ne la victorie și, mai ales, la păstrarea șanselor de calificare. Obținînd victoria, cred că avem suficiente motive să vizăm calificarea. Acum, moralul țu- 
vocat în România de revărsarea apelor.Ca un efect al emisiunii respective, ca și al numeroaselor știri și informații care apar in majoritatea publicațiilor mexicane, Stanley Rous, președintele F.I.F.A., răspunzînd propunerii domnului Guillermo Canedo, președintele comitetului de organizare al C.M., de a se organiza un meci (eventual. America de Sud—Europa) in beneficiul si- nistraților de pe urma cutremurelor din Peru, a solicitat ca sumele realizate să fie donate pentru oamenii loviți de calamități atît din Peru cit și din România. Partida ar urma să se desfășoare după încheierea turneului final. 
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cătorilor este mult sporit, nu se mai tem atîta de adversari și vor să facă un joc frumos in ultimul meci din grupă. Brazilia are un mare atac, dar o „mică" apărare. Sint bucuros că Dumitrache a înțeles să joace mai mult pentru echipă și mai puțin pentru publicul care ii răsfață.
— Vor fi modificări in formație ?— Deocamdată nu pot spune nimic. Vom vedea. Aștept ca doctorul To- mescu să-1 repună pe picioare pe Dumitru, ușor accidentat la o gleznă. Cu atît mai mult, cu cit Dumitru a fost unul dintre cei mai buni jucători ai noștri în primele două partide.
— Care a fost cel mai bun jucător 

din echipa noastră ?— Fără nici o rezervă, Dembrov- schi 1
— Dumitrache n-a jucat bine In in

tilnirea cu Anglia. Pentru ce nu l-ați 
schimbat ?— Am sperat că jocul său va crește și partida cu Cehoslovacia mi-a dat dreptate. Pe de altă parte, nu am avut o soluție mai bună.

— Meciurile de pină acum au ară
tat necesitatea prezentei lui Dinu in 
linia de mijloc. Se va întîmpla acest 
lucru în partida cu Brazilia ?— Așa cum am mai spus, deocamdată nu am nici o idee in privința eventualelor schimbări in echipă. Dacă Dumitru nu se va reface, locul său va fi luat de Ghergheli.

— Se spune aici despre echipa 
noastră că are un stil de ioc sud-a- 
merican. Sinteți de acord cu această 
opinie ?— Și da, și nu. Cred că ne asemănăm ca temperament și ca tehnică (ultimul aspect fiind un rezultat și al turneelor pe care le-am efectuat In anii trecuți în America de Sud). Pentru aceste două motive, mă alătur și eu părerii că meciul România— Brazilia, de miercuri, va fi foarte frumos.
ÎN ZIARUL DE MÎINE VOM 
PUBLICA INTERVIURILE CU 
ANTRENORII MARI0 ZAGA* 
L0 (BRAZILIA) Șl ALF RAM* 

SEY (ANGLIA)

Post scriptum la meciurile de duminică• Meciul BRAZILIA—ANGLIA (1—0) suscită vii comentarii în rîndul trimișilor speciali prezenți la Guadalajara, dar nici antrenorii sau alți tehnicieni n-au ezitat să-și spună părerea. Iată opinia fostului antrenor al echipei engleze, Walter Winterbottom : „A fost un meci e- chilibrat cu tactici de joc diferite. Golul brazilian a fost minunat, însă Anglia a avut atîtea și atîtea ocazii... Este de-a dreptul îngrozitor să vezi jucătorii că ratează de această manieră. Portarul brazilian mi s-a părut slab, la baloanele înalte boxează totul. Anglia se poate felicita cfi-1 posedă pe Banks".Antrenorul francez George Boulogne menționează că a fost un meci bun, cu multe faze de calitate, în timp ce cunoscutul manager englez Matt Busby sublinia că : „Rezultatul mi se pare normal, dar Anglia a fa- tat ocazii de necrezut".• Pe marginea jocului SUEDIA— ISRAEL (1—1), ziaristul francez Michel Henault notează : „Duminică la Toluca, la altitudinea de 2 660 m, e- chipa Israelului a reușit cea mai
Presa braziliană despre

Meciul România—Cehoslovacia și... România - BraziliaRIO DE JANEIRO (corespondentul Agerpres VASILE OROS transmite), Brazilienii au urmărit cu mare interes meciul România—Cehoslovacia, dorind cu toții... un rezultat de egalitate (care ar fl îndepărtat practic definitiv ambele echipe de calificare) sau o victorie a Cehoslovaciei, pentru ca la intilnirea cu Brazilia echipa României să se prezinte eliminată din disputa pentru sferturile de finală. Asta Insă nu a împiedicat pe comentatorii de aici să recunoască meritul victoriei noastre. Iată comentariile inserate In două mart cotidiane ale Braziliei :Correio da Manha": Punctul tare al selecționatei române, încă de la Începutul jocului, a fost linia de mijloc, formată din Dumitru, Nunwell- ler și Dembrowschi. Dar echipa și-a îmbunătățit cu adevărat comportarea după ce Lucescu s-a dislocat mai ferm pe extrema dreaptă. El a început să centreze insistent, creînd o serie de ocazii de a înscrie. Dumitrache a pierdut cel puțin două sau trei ocazii foarte bune. Nunweiiler a 

mare performanță din istoria fotbalului său, terminînd Ia egalitate cu redutabila echipă a Suediei. Pentru a se califica în „sferturi", ar trebui ca suedezii să învingă cu o diferență de două goluri pe Uruguay, ceea ce pare aproape imposibil, avînd în vedere ineficacitatea liniei de atac".• MEXIC—SALVADOR 4—0. — Deși au cîștigăt la scor, fotbaliștii mexicani n-au prestat un joc care să-i satisfacă pe tehnicieni. In multe perioade ale meciului, jucătorii mexicani s-au lăsat dominați, iar greșelile tehnice, pasele Ia adversar s-au repetat mai mult decît în meciul cu U.R.S.S. Aceasta este opinia cronicarului sportiv al ziarului „Aficionados".• Scor sever și în meciul R.F.G.— BULGARIA (5—2). — Aliniind o formație cu multe modificări față de cea învinsă de Peru, echipa bulgară s-a prezentat la un nivel nesatisfăcător și în meciul cu selecționata R. F. a Germaniei, Vicecampionii mondiali, avînd pe Franz Beckenbauer într-o zi mare, au beneficiat de un conducător de joc inspirat.

fost cel mai bun jucător al echipei, „arhitect" al golului de egalare șl, de asemenea, autor al frumoasei pase către Neagu care a dus 1a pe- nalty-ul transformat de Dumitrache. Cu această victorie, românii devin candidați la calificare, alături de Brazilia și Anglia, tn orice caz. Brazilia va avea de înfruntat un adversar dificil tn ultimul joc din optimi".„Jornal do Brasil" : „Românii și-au Impus ritmul, ei alcătuiesc o echipă solidă in apărare și avîntată în atac. Golul victoriei — victorie justă — a survenit dintr-un penalty acordat cu precizie de arbitrul Diego di Leo".Declarația antrenorului Zagalo. făcută aceluiași ziar, subliniază între altele : „Dacă România ar ti jucat contra Angliei cum a jucat contra Cehoslovaciei, desigur nu ar fi pierdut. Românii vor fi adversari mult mai dificili pentru Brazilia decît au fost cehoslovacii".Ziarul „Ultima Hora* remarcă : „Dacă fiecare Cupă are cîte o revelație, cea de față are de pe acum e- chipa României".

A

In cîteva 
rînduri• In ziua a doua a competiției Internaționale de tir de la poligonul Tunari, proba de armă liberă calibru redus 3x40 focuri a fost ciștigată de Petre Șandor (România) cu 1161 puncte. Țintașii români au cucerit alte două victorii prin L. Giușcă — pistol cu aer comprimat 60 f., care a totalizat 576 puncte, și Ioana Soare — armă standard 60 f. culcat — 590 puncte.• A început competiția internațională de fotbal „Cupa balcanică" rezervată echipelor de tineret. în primul joc, formația Albaniei a invins cu 2—1 (1—0) echipa României.• La Winnipeg (Canada) în cadrul „Cupei Davis", se desfășoară în prezent meciul de tenis dintre selecționatele Canadei și Antilelor britanice, contînd pentru zona nord-americană. După două zile de întreceri, 6corul este favorabil cu 3—0 gazdelor. In partida de dublu, perechea Mike Belkin—John Sharpe a dispus cu 6—2, 6—2, 6—2 de cuplul Richard Russell— Lance Lumsden. Indiferent de rezultatele ce se vor înregistra în ultimele două partide de simplu, tenismenii canadieni s-au calificat pentru turul următor al competiției în care vor întîlnl echipa Noii Zeelande.• Cu ocazia unui concurs atletiodesfășurat la Magdeburg, Margit Herbst (R. D. Germană) a cîștigăt pentatlonul cu o performanță excelentă : 5141 puncte. Iată rezultatele înregistrate de învingătoare în cele cinci probe : 100 m garduri —13”7/10 ; greutate - 14,82 m ; înălțime — 1,61 m ; 200 m — 25” ; lungime — 6,69 m.• tn clasamentul marelui premiu experimental al Federației Internationale de tenis (F.I.L.T.), după turneul de la Roland Garros și cel de la Bournemouth (Anglia), conduce Jan Kodes cu 15 puncte, urmat de Franu- lovici - (10 p.), Goven (9 p.), Cox (8 p.). Jauffret și Richey — cîte 7 puncte, R. Hewitt și Battrick — cîte 6 puncte, Năstase. Mulligan șl Ashe — cite 5 puncte etc.• A 24-a ediție a tradiționalei curse de marș Strasbourg—Paris a fost ciștigată de Samuel Zaugg, care a parcurs 510 km în 70h04’50”, cu o medie orară de 7,314 km.



viața internațională
ARGENTINA

PRESEDINTELf ONGANIA 
DESTITUIT DE LIDERII MILITARI

BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — Președintele Argentinei, generalul Juan 
Carlos Ongania, a fost destituit luni din funcțiile sale de către comandanții 
supremi ai celor trei armate ale țării. Intr-un comunicat publicat la Buenos 
Aires, comandanții forțelor milițare terestre, navale și aeriene declară că 
„au hotărît să-și asume imediat puterea politică în Argentina*.Conflictul care a izbucnit între președinte și comandanții supremi ai forțelor armate argentinene s-a datorat, potrivit unul ait comunicat, publicat anterior, refuzului președintelui Ongania de a accepta propunerile făcute de șefii militari de a se revizui constituția acordîn- du-se o putere mai mare juntei militare in luarea hotărîrilor politice majore.Evenimentele au început să se precipite după ce președintele Ongania a anunțat că ii destituie pe comandan- tul-șef al armatei terestre, generalul Alejandro Lanusse. In același timp, soldați înarmați cu arme automate au fost postați in jurul Palatului prezidențial, barînd toate căile de acces spre acesta. Pe de altă parte, trupele de sub comanda generalului Alejandro Lanusse au ocupat postul de radio național și au anunțat destituirea generalului Ongania.Președintele Ongania a fost adus la putere in luna iunie 1966 în urma unei lovituri militare de stat, iar guvernarea sa in următorii patru ani s-a bazat în exclusivitate pe sprijinul armatei. Imediat ce a preluat puterea, el a dizolvat Congresul, a interzis

activitatea partidelor politice și a introdus guvernarea prin decrete.
cipru: FORTE STRĂINE

NICOSIA — 8 (Agerpres). — Președintele Ciprului, arhiepiscopul Makarios, a declarat că atentatul împotriva sa, comis in luna martie, a avut drept scop să impună o reglementare a problemei cipriote „care servea intereselor străine". Președintele Makarios și-a exprimat, pentru prima dată în mod public, părerea că „forțe străine Ciprului au fost implicate atit in atentatul din luna martie, cit și în numeroasele operațiuni antiguvernamentale ale grupărilor ilegale". „Obiectivul acestor forțe, a apreciat el, îl constituie crearea unei situații haotice, care să permită rezolvarea problemei cipriote în interesul altora".

Vizita delegației M.A.N. 
și a Consiliului de Stat 

în R.P.D. CoreeanăPHENIAN 8 — Trimisul special Ion Fintînaru transmite : Luni, delegația Marii Adunări Naționale și a Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, condusă de Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, a vizitat satul natal al lui Kim Ir Sen și casa memorială a familiei sale. Delegația a fost însoțită de Pak Sen Cer, membru al Prezidiului Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri și ministrul afacerilor externe, și de alte o- ficialități.

în aceeași zi, delegația română a vizitat expoziția realizărilor industriale și agricole ale R.P.D. Coreene.Seara, ambasadorul României la Phenian, Nicolae Popa, a oferit o recepție. Au participat Emil Bodnaraș, membri ai delegației române, Țoi En Ghen, membru al Prezidiului Comitetului Politic, secretar al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene, Pak Sen Cer și alte oficialități. Cu acest prilej, tovarășii Emil Bodnaraș și Pak Sen Cer au rostit toasturi. Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, de prietenie.
Scufundarea unei nave americane 

in apele teritoriale ale R.P.D. CoreenePHENIAN 8 (Agerpres). — Agenția A.C.T.C. relatează că o navă de spionaj americană a pătruns adine în apele teritoriale ale R.P.D. Coreene și, ignori nd somația patrulelor navale de coastă a deschis focul asupra unor nave de pescuit nord-coreene. Avioane ale forțelor militare americane au mitraliat navele de patrulare Și bărcile de pescuit, iar artileria de pe insula Yong Pyong, aflată sub control american, a deschis, de asemenea, focul pentru a acoperi retragerea navei americane.Unități navale ale flotei militare a

R.P.D. Coreene au ripostat, distru- gind nava americană, care s-a scufundat.Agenția citată menționează că, potrivit unor știri din sursă americană, era vorba de o navă cu un deplasament de 1 020 de tone, dotată cu arme grele, incluzînd arme automate de 50 mm.Acest act de provocare al S.U.A. constituie o violare a acordului de armistițiu din Coreea.Acțiunea armatei populare coreene a fost o acțiune de autoapărare pe deplin legitimă.

BONN

Reluarea convorbirilor 
polono-vest-germaneBONN 8 (Agerpres). Cea de-a patra rundă a schimbului de păreri dintre guvernele R. F. a Germaniei și R. P. Polone a început luni la Bonn, prin- tr-o convorbire între Walter Scheel, ministrul afacerilor externe al R.F.G., și Jozef Winiewicz, adjunct al ministrului afacerilor externe polonez. Este pentru prima dată cind ministrul de externe al R.F.G. participă la aceste convorbiri, ale căror prime trei runde s-au desfășurat în mai multe etape, la Varșovia. Pe de altă parte, în cercuri guvernamentale de la Bonn, subliniază agenția D.P.A., se apreciază faptul că Winiewicz este prima personalitate importantă a Ministerului de Externe polonez care a sosit în R.F.G. pentru convorbiri politice oficiale. Delegația R.F. a Germaniei va fi condusă de Georg Ferdinand Duckwitz (la începutul lui iunie Duckwitz s-a retras din funcția de secretar de stat la M.A.E., dar a fost menținut în fruntea delegației pentru a se asigura continuitatea convorbirilor). Agenția P.A.P. informează că Winiewicz a făcut la sosirea în R.F.G. o declarație, arătînd că în cursul discuțiilor vor fi abordate probleme deosebit de importante, a căror rezolvare reclamă bunăvoință și răbdare.

★Duminică a avut loc la Bonn o ședință a guvernului federal la sfîr- șitul căreia s-a anunțat că R.F. a Germaniei intenționează să reia tratativele cu U.R.S.S. în vederea încheierii unui tratat intre cele două țări cu privire la renunțarea la folosirea forței. S-a precizat să vicecancelarul și ministrul afacerilor externe, Walter Scheel, va conduce delegația oficială vest-germană la convorbirile ce vor avea loc la Moscova. Data începerii convorbirilor nu a fost anunțată.

agențiile de presă transmit:
într-o declarație dată publicității la Madrid, în urma unei ședințe a Cabinetului spaniol consacrată actualei situații din acest teritoriu.

Un veritabil trafic de 
Sclavi are ,oe de cîteva luni în

„Soiuz-9“ la capătul 
unei săptămîni de zbor cosmic

In programul celei de-a șaptea zi de zbor a echipajului navei „So- iuz-9" au figurat experimente științifice de studiere a spațiului cosmio din jurul Pămintului și cercetări medicale. Cei doi cosmonauți — Andrian Nikolaev și Vitalii Sevastianov — au fotografiat și au Înregistrat spectrul orizontului Pămintului in timpul zilei și in amurg.Scopul acestui experiment este studierea structurii luminoase a stratului atmosferic, în vederea determinării exacte a liniei orizontului, folosită ca punct de reper în timpul navigației navelor cosmice. în cursul zborului, în partea umbrită a Pămîn- tului, Andrian Nikolaev a orientat nava îndreptind axul hubloului optic asupra orizontului crepuscular al Pămintului, apoi Vitalii Sevastianov a realizat spectrofotograma orizontului, în acest scop, în timp ce nava zbura în zona luminată a Pămintului, au fost efectuate consecutiv mai multe măsurători spectrometrice. în acest timp nava se invirtea în jurul verticalei locale.Continuind programul de cercetări

medicale, cosmonauții au studiat influența factorilor zborului cosmic asupra organismului uman. Cu ajutorul diferitelor probe funcționale și teste psihofiziologice s-a stabilit starea organismului membrilor echipajului și nivelul capacității lor de muncă.Cosmonautul Alexei Eliseev a declarat că circa o treime din cercetările efectuate la bordul navei „So- iuz-9" sînt experimente tehnice menite să ducă la dezvoltarea în continuare a tehnicii spațiale, perfecționările aduse acestei tehnici puțind fi verificate pe deplin numai în condițiile reale ale zborului cosmic.
Silviu PODINA

Moscova

MIRKO TEPAVAȚ DESPRE POLITICA
EXTERNĂ A R. S. F. IUGOSLAVIA

Lucrările celei de-a IX-a 
sesiuni a subcomitetului 
juridic al Comitetu*ul pentru utilizarea pașnică a spațiului extraat- mosferic s-au deschis luni la Palatul Națiunilor din Geneva. Participă reprezentanți ai celor 28 țări membre, printre care și România, Pe ordinea de zi a sesiunii figurează elaborarea unui proiect de acord asupra responsabilității pentru pagubele provocate de obiecte lansate în spațiul extra- atmosferic atunci cind acestea revin pe pămint.

La invitația lui Marian 
SpyChOlski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone, luni a sosit la Varșovia, într-o vizită oficială de cîteva zile, Jamsa- ranghiin Sambu, membru al Biroului Politie a! C.C. al P.P.R.M., președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al R.P. Mongole. în aceeași zi oaspetele mongol a făcut o vizită la sediul Consiliului de Stat, lui M. Spy- chalski și a fost primit de Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și de Jozef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri.

Delegația economică 
olandeză care 8 sosit duminică la Belgrad înti-o vizită la invitația Camerei economice federale, a avut convorbiri cu economiști iugoslavi in legătură cu extinderea Relațiilor economice dintre cele două țări, întreprinderi iugoslave au semnat pină acum contracte cu firme olandeze in valoare de peste 50 milioane dolari.

Un cutremur de pămînt s-a produs la 5 iunie în Kirghizia, la est de orașul Prjevalski, informează agenția TASS. La epicentru, cutremurul a fost de gradul opt. în această zonă au fost semnalate în ultimele zile o serie de mișcări seismice puternice. Mai multe localități au avut de suferit. Circa 5 000 de locuințe au fost distruse, iar 20 000 de persoane au rămas fără adăpost. în localitățile afectate s-au deplasat cadre medicale și alți specialiști ; se iau măsuri pentru lichidarea urmărilor cutremurului și pentru acordarea de ajutor celor care au avut de suferit.
Reuniunea de două zile 

a așa-numitului „Comitet 
de planificare nucleară a 
N.R.T.O.", organism din care fac

parte S.U.A., Marea Britanie, Italia, R. F. a Germaniei, Canada, Olanda, Turcia și Norvegia, s-a deschis luni la Veneția. Această reuniune va fi urmată, la 11 iunie, de o sesiune la Bruxelles a „Comitetului planurilor de apărare a N.A.T.O.", la care vor participa miniștrii apărării din 14 țări membre ale Pactului Atlanticului de Nord.
Valoarea petrolului ex

portat de R.A.U. in Perioada iulie 1969 — aprilie 1970 a atins 50 milioane de dolari — informează cotidianul egiptean „Al Gumhuria".
Președintele Indiei, Ven- kata Giri, a părăsit orașul Delhi plecînd într-un turneu de 12 zile în Europa.
Prima conferința a scri

itorilor kurzi se va desfășura in perioada 21—24 iunie, s-a anunțat la Bagdad.
Un marș al păcii3 încePut la Hiroșima, urmind să se încheie peste cîteva săptămîni la Tokio. Marșul este consacrat apropiatei comemorări a 25 de ani de la bombardamentele atomice asupra orașelor Hiroșima și Nagasaki.

Viitorul statut al Saharei
Spaniole trebu‘e constituie o- biectul unui referendum în rîndul populației băștinașe, se subliniază

Brazilia, aeclară șeful poliției federale braziliene. Traficul constă in racolarea de muncitori din nordul țării, care sînt vinduți apoi unor latifundiari din alte regiuni. Guvernul brazilian a deschis o anchetă.

(Urmare din pag. I)două state germane, dintre R.F.G. și Polonia, dintre R.F.G. și Uniunea Sovietică. După părerea mea, cu ci* se vor intensifica și extinde astfel de negocieri, cu atit se vor crea noi premise incurajante pentru sistemul securității multilaterale. Cred că sint importante, de asemenea, propunerile țărilor socialiste participante la Tratatul de la Varșovia în legătură cu modalitățile de realizare a securității pe continentul nostru și de convocare a unei conferințe în această problemă.Calea dc urmat pentru atingerea acestui înalt țel al statelor Europei o constituie, după opinia mea, luarea în considerare a tuturor propunerilor avansate : renunțarea la folosirea forței și la amenințarea cu forța în relațiile dintre state ; promovarea cooperării economice și tehnico-știin- țifice — la care aș adăuga, de asemenea, extinderea relațiilor internaționale pe tărîm cultural — în vederea intensificării, în cele din urmă, a colaborării politice ; o serie de proiecte de dezarmare parțială și regională etc.Toate aceste mijloace de acțiune cred că trebuie să pornească de la recunoașterea frontierelor existente, a statu-quo-ului teritorial din Europa contemporană. Fondul problemei constă în necesitatea realizării unui progres în însuși caracterul acestor frontiere, în sensul ca ele să fie traversate, in mod frecvent, de soli ai păcii, de bunuri economice, turiști, valori spirituale... Numai astfel se va crea o Europă a păcii și securității.
o Convocarea unei conferințe ge-“ neral-europene asupra securității ar avea, fără îndoială, o rezonanță deosebită în climatul vieții politice a continentului. In vederea pregătirii acestui moment, cred că este necesară intensificarea întilniri- lor bilaterale și multilaterale dintre state, activizarea contactelor inter- europene. în ce privește ordinea de zi a conferinței, sînt de părere că numărul problemelor nu trebuie limitat, conferința însăși avînd rolul de a arăta punctele de acord, căile pe care se poate păși înainte în direcția concretizării dezideratelor securității.în acest context, susțin ideea că un element stimulator în pregătirea

conferinței ar putea să devină crearea unei Comisii europene, vreau să spun a unui organism legat de O.N.U. sau de Comisia economică a O.N.U. pentru Europa, care ar- putea aborda, cu continuitate, toate problemele relațiilor dintre statele Europei, ar putea identifica punctele de convergență pe baza cărora să se poată desfășura cu rezultate pozitive o conferință europeană a șefilor de state.
3 Colocviul de la București se în- ** scrie pozitiv în cadrul manifestărilor menite să asigure edificarea unui climat propice securității pe continent. Deși participants nu reprezintă guvernele, faptul că aici se încearcă elucidarea unor probleme din domeniile mai spinoase ale securității europene, se caută soluții pe baza instrumentarului oferit de știință este deosebit de important. în fond.
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„Dimensiunile cutremurului care a lovit în urmă cu o săptă- mină întinse zone din Peru sînt comparabile doar cu dezastrul produs la Hiroșima de bomba atomică", a declarat unul din șefii echipelor de salvare sosi- te la fața locului, Robert Bri- ghtler. „Este pur și simplu de necrezut. Distrugerile produse de cutremur la Yungay, Huaraz și Caraz depășesc limitele verosimilului. în plus, nu cunoaștem situația în zeci de centre".Cel mai grav atins dintre te aceste localități pare a fi șui Yungay, care a fost complet acoperit de ape și mîl, după distrugerea digurilor de protecție. Doar cîțiva palmieri și o statuie de pe o colină se mai at'lă aici în picioare. Există temeri că întreaga populație a orașului — 20 000 locuitori — a

bine fundamentate și realiste, corespund intereselor tuturor popoarelor europene.Un indiciu încurajator poate fi considerat atașamentul crescînd al opiniei publice largi din Europa față de ideea convocării conferinței ge- neral-europene și față de problemele de pe ordinea de zi propuse de țările socialiste. Acest lucru polarizează în prezent, într-o măsură mai mare sau mai mică, atenția partidelor și organizaților politice, a parlamentelor și guvernelor din majoritatea țărilor Europei, indiferent de orînduirea lor socială.O După părerea noastră. în pre- “ zent posibilitățile reale de ținere a unei conferințe general-europe- ne sînt mai favorabile decît în trecut. Aprecierea perspectivelor ce se deschid pentru convocarea ei ne în

altetoa- ora-

pierit. Mii de victime au fost înregistrate și la Huaraz, oraș cu o populație de 40 000 locuitori, Caraz și în alte cîteva zeci de localități mai mici distruse în întregime.Operațiunile de salvare sînt mult îngreunate de insuficiența căilor de comunicație refăcute. La o săptămină de la producerea cutremurului, ajutoarele continuă să fie transportate in special pe calea aerului, căile rutiere fiind în marea lor majoritate scoase din uz ca urmare a alunecărilor de teren. Din a- cest motiv, ajutoarele în hrană, medicamente, îmbrăcăminte a- junse în zonele sinistrate nu sînt în cantitate suficientă. Autoritățile au subliniat, pe de altă parte, pericolul epidemiilor, care este cu atit mai mare cu cît sute de cadavre continuă să se afle' sub dărimături.

le păcii, securității și colaborării multilaterale.
3 După părerea noastră, cel de-al** doilea colocviu european, convocat la București de către Asociația de drept internațional și relații internaționale din România, s-a desfășurat în direcția dorită, orientînd pe oamenii de știință să acorde un ajutor cît mai activ la pregătirea în mod concret a consfătuirii general-euro- pene. Schimbul de păreri care a avut loc în cadrul colocviului bucureștean a fost, în general, din acest punct de vedere, instructiv și util. El a demonstrat, printre altele, că ideea convocării unei conferințe general- europene prinde rădăcini chiar și in mințile acelor oameni de știință din țările capitaliste care pină mai ieri încă nu concepeau situația europeană în afara schemelor, familiare pen

Securitatea europeană
noi, participanții- la acest colocviu, ne putem considera o mică comunitate care, pe deasupra diferitelor frontiere, materiale și ideologice, cristalizează modalitatea institutionalize tă a contactelor și schimburilor de opinii intre oameni din diverse țări, contribuind la apropierea momentului unei conferințe a securității în Europa.V. I. GANTMAN, șeful sectorului 
probleme teoretice de relații interna
ționale al Institutului de economie 
mondială și relații internaționale din 
Moscova.I într-adevăr, anul care a trecut1 a fost marcat de unele fenomene noi, de natură să intensifice procesul destinderii, să contribuie la întărirea păcii și securității pe continentul european. în primul rînd trebuie remarcate inițiativele permanente ale țârilor socialiste, în special propunerile lor referitoare la ordinea de zi a conferinței general- europene, făcute în cadrul întîlnlrii de la Praga a miniștrilor afacerilor externe. Aceste propuneri raționale,

dreptățește să fim optimiști. După cum se știe, țările socialiste nu pur nici un fel de condiții prealabile, nu limitează in nici un fel participarea la consfătuire a oricărui stat european care dorește acest lucru. Mai cu seamă faptul că cele două state germane suverane — R.D.G. și R.F.G.— vor putea participa la discutarea celor mai importante probleme privind securitatea și colaborarea pașnică a țărilor europene are o mare însemnătate.Desigur, există destule probleme internaționale controversate și dificile care nu sînt chiar așa simplu de rezolvat doar în cadrul unei singure conferințe, oriclt de reușită ar fi ea. O conferință general-europeană ar putea fi o primă etapă în această direcție. Probabil vor fi necesare încă destule eforturi pentru a apropia Europa de acest țel. Multe depind și de popoarele și guvernele țărilor din Europa occidentală, precum șl de S.U.A. Uniunea Sovietică, țările socialiste — putem fi siguri de aceasta— vor face tot ce este necesar pentru ca vechiul nostru continent să se poată bucura de toate binefaceri

tru ei, ale „războiului rece' și anticomunismului. Oamenii de știință din țările socialiste au adus o mare și fructuoasă contribuție la lucrările colocviului. Aș dori să remarc, în mod deosebit, contribuția oamenilor de știință români la organizarea și ținerea acestui colocviu, ospitalitatea lor.Dr. CARL BIRNBAUM, directorul 
Institutului suedez de relații inter
naționale din Stockholm.

1 Ținînd seama mai ales de faptul’ că securitatea europeană urmează a fi realizată nu dintr-o dată ci gradat, aș aprecia că evenimentele din ultimul an — mai precis din martie anul trecut, de cind țările socialiste au lansat inițiativa privitoare la organizarea unei conferințe a tuturor țărilor europene — au urmat un curs favorabil. Există o serie de indicii — de exemplu Inițierea și evoluția mulțumitoare a convorbirilor sovieto—vest-germane, tratativele dintre Polonia și R.F.G., discuțiile care au început între cele două state germane — că evoluția climatului
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politic a urmat o direcție pozitivă, un drum ascendent spre destindere. La aceasta contribuie, fără îndoială, și inițiativa Finlandei — țară care întrunește largi sufragii pentru. organizarea conferinței pentru securitatea europeană.
2 Reunirea unei conferințe apare ca o posibilitate practică ; a-ceasta s-ar putea realiza după opinia mea, dacă nu anul viitor, peste încă un an. Există, dacă vreți, un ronsens pentru participarea la conferință, pe baza unei depline egalități, a tuturor țârilor interesate. Este extrem de important faptul că majoritatea statelor de pe continent concep conferința ca începutul unui proces de construire a securității europene și nu ca un fel de „reprezentație extraordinară" care să soluționeze totul — sau nimic. Personal pornesc de la ideea că prima conferință trebuie să constituie punctul de pornire al acelor acțiuni care să ne conducă la modificarea situației existente. Vreau să precizez că nu mă refer la o schimbare a statu-quo-ului, nici din punct de vedere teritorial, nici în privința orînduirii sociale a vreunei țări. Schimbările sint de dorit numai în sensul unei încrederi sporite, al înlăturării elementelor de ostilitate și de confruntare militară. Este, de asemenea, de dorit o evoluție și în direcția unor schimburi mai ample, mai cuprinzătoare, pe multiple planuri, între toate statele continentului.
3 Apreciez colocviul de la București, în special, pentru participarea largă pe care a asigurat-o. Este, dacă vreți, cea mai completă reprezentare dintre toate reuniunile similare la care am fost prezent. Merită subliniată participarea foarte activă a celor mai multe dintre țările mici. Fac această subliniere deoarece consider că aceste state pot aduce, în dezbaterea unor probleme de interes general, contribuții valoroase, avînd un rol important de jucat, alături de celelalte state ale lumii, în rezolvarea marilor probleme care confruntă in prezent omenirea.
Intr-un număr viitor vom continua 

publicarea răspunsurilor.

Anchetă realizată de 
Radu BOGDAN, 
Viorel POPESCU, 
Gabriela BONDOC

BELGRAD 8 (Agerpres). — Mirko Tepavaț, secretar de stat pentru afacerile externe al R. S. F. Iugoslavia, a acordat un interviu revistei „Mejdu- narodna Politika". întrebat dacă „securitatea bazată pe blocuri reprezintă una din variantele posibile ale securității europene", șeful diplomației iugoslave a declarat că „actuala situație este departe de a fi securitatea ideală pe care și-o doresc popoarele Europei".Mirko Tepavaț a calificat convorbirile dintre R. D. Germană și R. F. a Germaniei ca „o contribuție la consolidarea principiilor de egalitate și negociere, în locul competiției și fricțiunilor".în legătură cu evenimentele din Orientul Apropiat, ministrul iugoslav a arătat că „trebuie sprijiniți în mod activ toți cei care se opun forței și agresiunii, toți cei care sînt victime ale forței și agresiunii". Referindu-se apoi la situația din zona Meditera- nei, el a spus că acumularea de nave și armele îngrozitoare pe care le transportă acestea sporesc și mai mult pericolul izbucnirii unui conflict, nu numai pe mare, ci și pe țărmurile ei. El a menționat dorința țărilor limitrofe ca Mediterana să fie o mare ospitalieră pentru cei pașnici și neînarmați.Abordind unele aspecte ale relații

lor Iugoslaviei cu celelalte țări socialiste, el a arătat că relațiile cu Uniunea Sovietică sint bune, iar „contactele frecvente de orice tip contribuie la promovarea lor". Ministrul iugoslav a declarat apoi că Iugoslavia nu a dorit niciodată să renunțe la politica sa de prietenie față de Republica Populară Chineză. Relațiile cu Ungaria sînt bune și strînse, iar cele cu Bulgaria ar putea fi mai bune. Cit despre relațiile cu România, a relevat șeful diplomației iugoslave, ele constituie un exemplu de cooperare și de bună vecinătate. în ce privește indiciile de bune relații cu Albania, Mirko Tepavaț a opinat că ar fi de preferat „ca ele să fie un fapt și nu doar indicii".Vorbind în continuare despre relațiile țării sale cu Italia, ministrul iugoslav le-a calificat drept un exemplu de bună vecinătate, în avantajul reciproc.După aprecierea lui Tepavaț, îmbunătățirea relațiilor dintre Iugoslavia și unele țări nu este de natură să influențeze negativ relațiile acesteia cu alte țări. „Iugoslavia — a spus el — nu a admonestat niciodată vreo țară că întreține relații bune cu țări cu care ea nu are cele mai bune relații și nu considerăm că cineva poate avea acest drept in ceea ce ne privește".
franța Orașele 
„aerului proaspăt"

Guvernul francez a 
întocmit un vast plan 
de măsuri și acțiuni 
in problema combate
rii poluării mediului 
înconjurător, elaborat 
cu participarea a 14 
ministere de resort, 
după ce in prealabil 
opinia publică a fost 
larg consultată. E vor
ba de măsuri aplica
bile — în parte — în
că din acest an. cu 
contribuția statului, ca 
și a sectorului parti
cular. Măsurile preco
nizate includ amelio
rarea condițiilor de via
ță din mediul urban, 
crearea unor parcuri 
naționale, protejarea 
florei și faunei, a așe
zărilor naturale, for
marea de specialiști 
în amenajarea mediu
lui ș.a. justiția este 
chemată și ea să spri
jine aplicarea planu
lui, prin elaborarea u-

nor noi. norme juridi
ce care să impună 
respectul față de na
tură, de mediul na
tural. Se studiază chiar 
posibilitatea creării u- 
nui minister al me
diului înconjurător.

Pentru populariza
rea acestor măsuri a 
fost inițiată o verita
bilă ..cruciadă pen
tru apărarea mediu
lui natural". Prologul 
ei — o largă campa
nie de informare a o- 
piniei publice, cit și o 
primă campanie con
tra poluării atmosfe
rice și sonore la Paris.

Au fost elaborate 
totodată planuri in ve
derea creării unui 
„oraș-pilot" depoluat. 
Este vorba de loca
litatea Vaudreuil, de 
lingă Rouen, în care 
vor circula numai au
tomobile cu motoare 
electrice. Ecrane de

plastic sau perdele de 
arbori vor înăbuși zgo
motul. Liniștea ex
terioară va fi dubla
tă de una interioară, 
datorită ultimelor des
coperiri în materie de 
însonorizare a locuin
țelor. birourilor, ate
lierelor. Poluarea in
dustrială va fi re
dusă la minimum. în
treprinderile indus
triale vor lua ma
ximum de precau
ții. Baraje de arbori 
plantați pe coline, de-a 
lungul trotuarelor, vor 
constitui un „dig ver
de" ridicat in calea fu
murilor nocive.

In curind va fi dat 
semnalul pentru tra
ducerea în viață a a- 
cestui proiect, materia- 
lizind preocupările 
guvernului francez de 
apărare a mediului 
înconjurător.

Al. GHEORGHIU

Săptămină culturală consacrată României 
de Radiodifuziunea francezăPARIS 8. — Corespondentul Agerpres transmite : Săptămină culturală consacrată României de Radiodifuziunea franceză — în colaborare cu Radiodifuziunea română — a luat sfîrșit. Timp de șapte zile au fost transmise pe toate posturile de radio franceze 60 de emisiuni variate, pre- zentind aspectele cele mai semnificative ale culturii, artei și științei românești. Programul acestei săptămîni a fost oglindit pe larg și de presa franceză.La încheierea manifestării cultu

rale dedicate României — prima prezentare multilaterală de acest gen consacrată de Radiodifuziunea franceză unei țări străine — a luat cu- vintul ambasadorul Valentin Lipatti, delegatul permanent al României la UNESCO. Vorbitorul a subliniat calitatea și caracterul excepțional ale a- cestei fresce consacrate României și faptul că ciclul de emisiuni a constituit un prolog binevenit al vizitei oficiale în Franța a președintelui Consiliului de Stat al României, Nicolaa Ceaușescu.
Cartea românească la Salonul 

international de la ParisPARIS 8. — Corespondentul Agerpres transmite : La cel de-al IV-lea Salon internațional al cărții și presei tehnice și științifice, deschis la Porte de Versailles, la care părticică numeroși editori reprezentativi din 20 de țări, România este prezentă cu un stand organizat de Centrala cărții. Sînt expuse 250 de titluri din lucrările apărute în ultimii doi ani, din domeniile științelor tehnice, medicale și agrosilvice. Vizitînd standul la des

chidere, Pierre Algrain, delegatul general al cercetării științifice și tehnice al Franței, a avut cuvinte de a- preciere deosebită pentru conținutul și prezentarea standului românesc, cît și pentru relațiile ascendente existente intre editorii români și francezi. Standul românesc a fost vizitat de. directorii marilor edituri franceze de specialitate și de un numeros public.
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